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Abstract 
 
This thesis aims to describe the profit distribution case defined in the Property 
Formation Act Ch. 5 Art. 10a third paragraph. The thesis focus on how the cadastral 
procedure costs are supposed to be allocated among the property owners when the 
average value principle is applied.  
 
An important question to answer has been how the cadastral procedure costs 
theoretically, according to the legislature, are supposed to be allocated when the 
principle of average value is applied. Furthermore, it has been important to study how 
cadastral procedure costs are allocated in practice by examining court practices and 
cadastral procedure files. The aim was to determine if there are any differences in the 
practical application compared to the theoretical and how this is affecting the profit 
distribution. To answer the questions a traditional legal, also called dogmatic, method 
has been used. Additionally, cadastral procedure files also have been studied. 
 
The average value principle is based on two precedents from the Supreme Court, NJA 
1956 p. 603 and NJA 1989 p. 431, and the method for allocating the procedure cost 
follows a statement in NJA 1989 p. 431. The conclusion of this thesis is that the 
prescribed method for allocating the procedure cost is not always followed and the 
allocation may diverge in several ways. This is partly because of deviation in the cost 
distribution order but also because the valuation is done wrongly. When the valuation 
is incorrect the impact on the cost allocation occurs more indirectly. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete ämnar till att beskriva gällande lagstiftning, praxis och doktrin 
kring vinstfördelning med fokus på hur förrättningskostnaderna är tänkta att fördelas 
då genomsnittsvärdeprincipen används. Vidare är syftet att skildra hur 
förrättningskostnaderna fördelas i praktiken genom att undersöka praxis från 
underinstanser och lantmäteriförrättningar. Avsikten är att utröna om det finns några 
skillnader i den praktiska tillämpningen jämfört med den teoretiska och vidare vilka 
konsekvenser kostnadsfördelningen har på den egentliga vinstfördelningen.  
 
För att besvara frågeställningen kring gällande rätt har en traditionell juridisk även 
kallad rättsdogmatisk metod använts, vilken utgår ifrån undersökning av de 
traditionella rättskällorna. Vidare har även lantmäteriförrättningar undersökts och 
jämförts och slutligen har intervjuer gjorts med värderingskunniga på Lantmäteriet.  
 
Vinstfördelning är indirekt definierat i FBL 5:10a 3 st. och föreligger i de fall som 
inte kan räknas till skadeersättningsfallen, när mark tas i anspråk till förmån för 
enskilda. När mark tas i anspråk för tomtbildning och ibland även vid tillskapandet av 
tomtillbehör tillämpas genomsnittsvärdeprincipen. Principen bygger på två avgörande 
från Högsta domstolen, NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431 och enligt dessa 
avgöranden ska ersättningen bestämmas till det genomsnittliga råtomtmarksvärdet per 
kvm inom den nya tomt som skapas genom fastighetsregleringen. Råtomtmarksvärde 
bestäms genom att dra ifrån värdehöjande avgifter för gator och VA och framförallt 
förrättningskostnader från ett tomtmarksvärde.  
 
Kostnaderna ska vid fastighetsreglering fördelas efter den nytta fastighetsägaren 
erhåller och med nytta menas i princip båtnad, FBL 5:13 1 st. Vid 
genomsnittsvärdeprincipen och även vid andra indirekta vinstfördelningsmetoder är 
det emellertid inte säkert att fastigheternas värdeförändringar och därmed också 
båtnaden är kända. Kostnaderna ska istället fördelas på det sätt som följer av 
uttalandet i NJA 1989 s. 431. I rättsfallet stadgas att förrättningskostnaderna som 
utgångspunkt kan läggas på tillträdaren om kostnaderna dras av från 
genomsnittsvärdet. Detta eftersom tillträdaren kan tillgodogöra sig hela den 
värdeökande effekten som erläggandet av kostnaderna medför. I fall där det är 
nödvändigt att jämka ersättningen till tillträdarens marknadsvärdeökning ska 
förrättningskostnaderna betalas av avträdande fastighet för att undvika att förlust 
uppstår för tillträdaren. Om det är tillträdaren som formellt betalar 
förrättningskostnaderna ska ersättningen till avträdaren minskas med 
förrättningskostnadernas storlek.  
 
I de förrättningar som undersökts i detta arbete lades nästan alltid kostnaderna på 
tillträdaren enligt kostnadsfördelningsbeslutet, även i de fall då det jämkades till 
tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. Kostnadsfördelningsbeslutet 
motiverades ofta med att det fanns en överenskommelse om kostnadsfördelningen. 
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Enligt rättsfallet RH 2000:40 ska emellertid någon hänsyn inte tas till 
överenskommelse kring kostnadsfördelningen och detta betyder således att fullständig 
enlighet inte råder mellan rättsfallet och tillämpningen i förrättningarna.  
 
Kostnadsfördelningen påverkas emellertid inte bara av kostnadsfördelningsbeslutet 
utan även av hur värderingen utförts och ett exempel är hur råtomtmarksvärdet 
bestämts. Det noterades både i ett rättsfall och i några förrättningar att det inte gjordes 
avdrag för förrättningskostnaden och att ett markvärde inklusive förrättningskostnad 
användes i genomsnittvärdeprincipen. Detta innebar att tillträdaren sammantaget 
betalade en högre förrättningskostnad än normalt. Vidare uppdagades att 
förvånansvärt ofta bestämdes marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten 
till ett marginalvärde av råtomtmarksvärdet istället för tomtmarksvärdet. Resultatet av 
detta blir att marknadsvärdeökningen beräknas till ett lägre värde än den egentliga 
marknadsvärdeökningen och hamnar därför inom likvidintervallet. Om det jämkas till 
denna nivå uppstår en vinst för tillträdaren och frågan är hur kostnader ska fördelas i 
ett sådant läge?  
 
Något som också uppdagades är att det finns situationer, främst i förhållande till 
jämkning, då det utifrån värderingsutlåtandet inte går att avgöra om 
kostnadsfördelningen är riktig. I rättsfallen och i förrättningarna förekom det att 
ersättningen jämkades direkt till tillträdande fastighets marknadsvärdeökning utan att 
ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen bestämts. Vidare fanns det fall där det 
inte kontrollerades om jämkning var nödvändig. I dessa fall uppstår en osäkerhet 
kring huruvida kostnadsfördelningen är korrekt och i slutänden även om 
vinstfördelningen är korrekt.  
 
Det tycks finnas flera förklaringar till varför det i värderingarna förekommer 
avvikelser från etablerad praxis. I vissa fall beror det sannolikt på att värderaren har 
en för låg kompetensnivå och helt enkelt inte förstår hur kostnadsfördelningen och 
vinstfördelningen påverkas av att göra på ett visst sätt. En annan förklaring är att 
värderaren medvetet valt att frångå genomsnittsvärdeprincipen och avsiktligt gör fel. 
Anledningen till detta kan vara att värderaren menar att det endast uppstår ett skäligt 
ekonomiskt resultat om principen frångås. Ett exempel skulle kunna vara att 
värderaren anser att avträdaren borde bära en större andel av förrättningskostnaderna 
eftersom denne medvetet fördyrat förrättningen genom sitt agerande. En annan 
förklaring till dessa medvetna avvikelser är att de görs av kostnads- och 
effektivitetsskäl. Genom att utelämna vissa moment som ändå inte har någon 
inverkan på slutresultatet minskas tidsåtgången i värderingen. Dessutom reduceras 
även den tid som måste användas för att i efterhand rättfärdiga värderingen. 
Värderarens antagande bygger ofta på erfarenhet och kunskap och kan därför inte 
redogöras för i detalj, vilket betyder att antagandena mer eller mindre knapphändigt 
redovisas i värderingarna. För den utomstående kan det således vara svårt att förstå 
hur värderingen utförts och den kan även uppfattas som felaktig trots att den inte är 
det. Problem kan dessutom uppstå om en värdering som är felaktig inte överklagas 
eftersom det inte framgår att den är fel. Risk finns för att ett rättsosäkert läge skapas.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Vår tids samhällsutveckling ställer krav på att fastighetsindelning och rättigheter kan 
ändras.1 Ofta kan fastighetsindelningen anpassas till nya krav genom frivilliga 
förhandlingar mellan den som vill komma åt marken och den som för tillfället är 
ägare av marken. I vissa situationer kan emellertid någon överenskommelse inte 
uppnås vilket i somliga fall legitimerar tvångsvis markåtkomst. Mark kan tas i 
anspråk på två olika sätt, vilka är skadeersättning och vinstfördelning. Ett 
skadeersättningsfall föreligger då det allmänna tar mark i anspråk medan 
vinstfördelning är då markåtkomst sker till förmån för en enskild.2 Vid 
vinstfördelning, enligt FBL och AL, ska den avträdande fastigheten dels kompenseras 
för den ekonomiska skada som uppstår och dels ska ”skälig hänsyn tas till det 
särskilda värde som egendomen har för den tillträdande fastigheten”, FBL 5:10a 3 st. 
Detta innebär att den vinst åtgärden innebär ska fördelas mellan tillträdande och 
avträdande fastighet.  
 
Vid vinstfördelning kan vinsten antingen fördelas genom en direkt eller en indirekt 
vinstfördelningsmetod.3 En direkt metod innebär att värderaren tar reda på 
värdeförändringarna för berörda fastigheter och fördelar vinsten efter någon lämplig 
fördelningsnyckel, ofta efter värdeförändring eller likadelning. Används en indirekt 
metod bestäms ersättningen utan direkt kännedom om fastigheternas 
värdeförändringar enligt någon vedertagen fördelningsprincip. En vanlig sådan 
princip är genomsnittsvärdeprincipen där ersättningen bestäms till det genomsnittliga 
råtomtmarksvärdet inom den nybildade fastigheten.4 
 
De kostnader som uppstår vid fastighetsbildningen ska, enligt FBL 2:6, betalas enligt 
bestämmelser som gäller för respektive fastighetsbildningsåtgärd. I 
skadeersättningsfallen är det den som vill komma åt marken som ska betala 
förrättningskostnaderna. Vid vinstfördelningsfallen ska kostnaderna däremot fördelas 
mellan berörda fastighetsägare. Vid fastighetsreglering ska förrättningskostnaderna 
fördelas efter den nytta varje fastighet har av åtgärden och med nytta avses i det här 
sammanhanget båtnad, FBL 5:13.5 Båtnaden är fastigheternas marknadsvärden efter 
åtgärden minus fastigheternas marknadsvärden från början. Vid de direkta 
vinstfördelningsmetoderna är fastigheternas värdeförändringar kända och det borde i 

                                                
1 Ekbäck, Peter, Fastighetsbildning och fastighetsbestämning: om fastighetsbildningslagen 
m.m., 2. uppl., Avdelningen för fastighetsvetenskap, Kungliga tekniska högskolan (KTH), 
Stockholm, 2012, s. 1 
2 Prop. 1991/92:127 Om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m s. 41-42 
3 Ibid s. 69 
4 Lantmäteriet, Lantmäteriets Värderingshandbok, Gävle, 2016 s. 158-160 
5 Ibid s. 156 
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praktiken vara möjligt att fördela kostnaderna efter båtnaden på det sätt lagstiftaren 
förespråkar. Vid en sådan fördelning kommer fastigheternas andel av vinsten vara i 
samma proportion som dess andel av båtnaden. 

 
Vid de indirekta metoderna är båtnaden ofta okänd och kostnadsfördelningen sker 
istället utifrån någon bestämd regel. I dessa fall är det inte alltid uppenbart hur 
kostnaderna egentligen fördelas mellan parterna och det är även ovisst i vilken 
utsträckning kostnadsfördelningen följer båtnaden.  
 
Sammantaget kan det konstateras att hur vinsten fördelas mellan avträdaren och 
tillträdaren varierar efter vilken vinstfördelningsmetod som används och hur 
fastighetsvärdena fördelar sig mellan de berörda fastigheterna. Vidare, som framgått 
ovan ska förrättningskostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna vilket innebär att 
även kostnadsfördelningen kommer att påverka den slutliga vinstallokeringen. Detta 
gör kostnadsfördelningen till en intressant fråga att studera och det är vad detta 
examensarbete kommer handla om.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva gällande lagstiftning och praxis kring 
vinstfördelning med fokus på hur förrättningskostnaderna är tänkta att fördelas, de 
lege lata. Arbetet syftar dessutom till att utreda hur förrättningskostnaderna fördelas i 
praktiken vid genomsnittsvärdeprincipen och analysera vilka konsekvenser en 
felaktig kostnadsfördelning får för den egentliga vinstfördelningen. Skulle problem 
finnas vad gäller kostnadsfördelningen är tanken att diskutera varför de finns.  
 
1.3 Problemställning 

För att utreda hur förrättningskostnaden fördelas vid vinstfördelning är tanken att 
arbetet ska besvara nedanstående frågor.  
 

• När och hur kan mark tvångsvis tas i anspråk, vilka lagar styr?  
 

• Vad är vinstfördelning och när uppträder en sådan värderingssituation? 
 

• Hur ska genomsnittsvärdeprincipen tillämpas enligt praxis?  
 

• Hur hanteras förrättningskostnader i lagstiftning, praxis och doktrin? 
 

• Hur ska förrättningskostnaden teoretiskt fördelas vid genomsnittsvärde-
principen?  

 
• Hur fördelas förrättningskostnaden i praktiken vid genomsnittsvärdeprincipen 

och följer detta teorin? Hur påverkas den slutliga vinstfördelningen i de fall 
där kostnaden inte fördelas som i teorin?  
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1.4 Avgränsningar 

Vinstfördelning förekommer i både FBL och AL, men i detta arbete kommer 
emellertid vinstfördelning endast beröras utifrån FBL vid fastighetsregleringar. Denna 
avgränsning gjordes därför att fastighetsreglering är mycket vanligt förekommande 
och det kan därför anses vara mest relevant att undersöka kostnadsfördelningen vid 
denna förrättningsåtgärd. Vidare är genomsnittsvärdeprincipen en ofta använd 
värderingsmetod varför det i uppsatsen kommer fokuseras på att beskriva denna 
metod och tillhörande kostnadsfördelning.  
 
Utöver att fylla ett akademiskt värde, riktar sig detta examensarbete till de personer 
som i sitt arbete kommer i kontakt med värdering och tvångsvisa 
lantmäteriförrättningar eller på annat sätt har nytta av den kunskapen. Målgruppen är 
således främst yrkesverksamma med utbildningsbakgrund inom lantmäteri eller något 
motsvarande då det fordras viss erfarenhet i ämnet för att kunna tillgodogöra sig det 
framställda materialet.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrund, syfte och problemställning. Vidare 
beskrivs vilka avgränsningar som gjorts och vilken metod som använts i arbetet.  
 
Kapitel 2 Teori- lagstiftning, praxis och doktrin 
I det följande kapitlet redovisas gällande lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin 
som berör frågan.  
 
Kapitel 3 Rättsfall 
I kapitlet presenteras och analyseras ett antal rättsfall där fördelningen av 
förrättningskostnaden på något sätt berörts.  
 
Kapitel 4 Lantmäteriförrättningar 
I kapitlet redovisas resultatet av en undersökning av hur kostnadsfördelningen 
hanterats i lantmäteriförrättningar.  
 
Kapitel 5 Intervjuer 
I kapitlet sammanställs de intervjuer som genomförts.  
 
Kapitel 6 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring arbetets resultat och hur det kan tolkas. Vidare 
diskuteras det material som presenterats i arbetet, samt vidare forskning.  
 
Kapitel 7 Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kunnat dras från 
undersökningarna.  
 
1.6 Metod 

1.6.1 Metodval  
Den metod som använts för att beskriva gällande rätt brukar benämnas traditionell 
juridisk eller rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden är vanligt 
förekommande och utgår ifrån undersökningar av de rättskällor som erkänns inom 
juridiken och syftar till att utröna vad som är gällande i en viss situation.6 Arbetet 
utgår därför i första hand från de traditionella rättskällorna. Med ett strikt synsätt 
menas med de traditionella rättskällorna lagar och författningar, förarbeten, prejudikat 
och doktrin. Rättskällorna har en inbördes ordning i förhållande till varandra vad 
gäller i vilken mån de ska beaktas i den juridiska argumentationen. De rättskällor som 
skall beaktas som auktoritetsskäl t.ex. lagen och förarbetena har i princip företräde för 

                                                
6 Peczenik, Alexander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. 
uppl., Fritze, Stockholm, 1995 s. 9, 33  
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dem som enbart bör beaktas t.ex. prejudikat och de som blott får åberopas t.ex. 
doktrin.7  
 
Utöver den rättsdogmatiska ansatsen finns i detta arbetet inslag av mer empirisk 
karaktär då gjorda lantmäteriförrättningar har studerats. Detta har gjorts för att uppnå 
ett resultat som även beaktar hur kostnadsfördelningen genomförts i de regleringar 
som inte överklagats. Förrättningarna undersöktes genom att utgå ifrån NJA 1989 s. 
431 och jämföra om och hur de enskilda förrättningarna följde eller avvek från 
tillvägagångssättet i rättsfallet. Därefter gjordes en kvantitativ undersökning där det 
analyserades vilka de vanligaste avvikelserna var och hur frekvent de förekom. 
Kvantifiering betyder att något räknas och anges i siffror och kan vara ett bra sätt att 
åskådliggöra ett material.8 
 
Slutligen för att få svar på frågor av karaktären varför det är på ett visst sätt hölls även 
intervjuer med värderingskunniga inom Lantmäteriet. Ordet intervju betyder 
utväxling av synpunkter och är en vanligt använd metod för att få insikt om fenomen 
som rör personer eller situationer som ingår i personens sociala verklighet.9  
 
En intervju kan vara utformad på olika sätt och ofta skiljs mellan öppna och mer 
strukturerade intervjuer. Målsättningen med en öppen intervju är att informanten så 
fritt som möjligt ska berätta som sina erfarenheter. Vid en sådan intervju formulerar 
intervjuaren ofta inte några frågor på förhand utan är beroende av att informanten är 
villig att öppna sig. Vanligare är dock att en semistrukturerad eller delvis strukturerad 
intervjumetod används. Intervjun är då inriktad på bestämda ämnen som intervjuaren 
på förhand valt ut.10 Eftersom intervjuerna i detta arbetet hölls relativt sent i processen 
ansågs att en mer strukturerad metod var att föredra eftersom det uppstått vissa 
specifika frågor som önskades få svar på.  
 
1.6.2 Materialbeskrivning 
Rättsfallen som ligger till grund för detta arbete är hämtade ur Lantmäteriets 
rättsfallsregister där de har sorterats under ämnesorden; förrättningskostnader, FBL 
5:13, genomsnittsvärdeprincipen och vinstfördelning. Utbudet av prejudicerande 
rättsfall har i detta fall varit begränsat och de rättsfall som analyserats har prövats i 
Hovrätten alternativt Mark- och miljööverdomstolen som högsta instans. I många av 
rättsfallen har Högsta domstolen inte lämnat prövningstillstånd. Domar och beslut 
från Hovrätten eller Mark- och miljööverdomstolen är som sagt inte prejudicerande 
men kan i många fall anses vara vägledande vilket gör att det fortfarande finns ett 
värde i att studera dem.  
 

                                                
7 Peczenik, (1995), s. 45 
8 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 38 
9 Dalen, Monica, Intervju som metod, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2008 s. 14-15 
10 Ibid s. 34 
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Förutom propositioner och lagkommentarer är den litteratur som främst använts i 
arbetet Markåtkomst och ersättning11 och Lantmäteriets Värderingshandbok. 
Författarna till Markåtkomst och ersättning får anses vara sakkunniga inom området 
varför källan får anses vara tillförlitlig och även Lantmäteriets värderingshandbok, 
som nyligen publicerats, får betraktas ha en stark ställning. En nackdel med källorna 
är att Markåtkomst och ersättning och Lantmäteriets värderingshandbok delvis 
påminner om varandra och det finns en risk att en något för ensidig bild skildras.  
 
I arbetets inledande skede gjordes en litteratursökning och vid denna återfanns ingen 
lämpligare litteratur än den som använts i arbetet. Det gjordes även en sökning efter 
examensarbeten inom området på Högskolan Väst, Högskolan i Gävle, Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Det återfanns vid 
sökningen arbeten som handlar om förrättningskostnader men inget som specifikt 
berör kostnadsfördelningen vid vinstfördelning. Ett examensarbete handlade om 
förrättningskostnader i mer generella termer och ett annat om kostnadsfördelningen 
utifrån praktiska moment i förrättningen.  
 
De förrättningsakter som studerats i arbetet har hittats genom att söka i Lantmäteriets 
tjänst ArkivSök. Problematiken i förevarande fall är att det i de flesta förrättningar 
inte görs någon officialvärdering eftersom parterna är överens om ersättningen. Det 
betyder att om det endast görs en sökning på ”fastighetsreglering” kommer samtliga 
akter inkluderas där ett stort antal alltså utgörs av förrättningar där någon värdering 
inte gjorts. För att begränsa antalet sökningar användes två olika tillvägagångssätt. 
Den första metoden bestod i att i fältet ”fritext” i ArkivSök ange UT1 vilket är en 
bilaga i förrättningsakten. Det förekommer nämligen att förrättningslantmätaren 
upprättar värderingsutlåtandet i en bilaga och genom att söka på detta sätt sorterades 
alla förrättningar bort där det inte finns någon bilaga. Metoden visade sig dock inte ge 
tillräckligt många relevanta förrättningsakter. Därför anammades en annan metod 
som utgick ifrån en sökning i Agresso, vilket är ett faktureringssystem som 
Lantmäteriet använder sig av. Genom att söka i Agresso kan ärenden hittas efter hur 
tidsrapporteringen under olika aktiviteter gjorts. Posten FVE avser tid för värdering 
och ersättningsberäkning och sökkriteriet var att åtminstone fem timmar förts på 
aktiviteten. Det eftersträvades att förrättningarna var aktuella varför urvalet 
begränsades till de senaste 10 åren, 2005-2015. Geografiskt avgränsades sökningen 
till de fem större länen, dvs. Stockholms-, Västra Götalands-, Skånes-, Östergötland- 
och Uppsalas län.  
 
En fråga som är viktig att beakta i förhållande till intervjuer är hur lämpliga personer 
väljs ut till intervjun. Ett sätt att gå tillväga, vilket användes i arbetet, är att utgå ifrån 
vissa förutbestämda kriterier.12 I detta fall var kriterierna att personen skulle arbeta på 
Lantmäteriet och i sitt arbete mer frekvent komma i kontakt med 
värderingsverksamhet. Personerna som valdes ut ingår därför i Lantmäteriets interna 
värderingsnätverk.  

                                                
11 Av Sjödin, m.fl. 3., uppdaterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 
12 Dalen, (2008), s. 60 
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2. Teori - lagstiftning, praxis och doktrin 
2.1 Allmänt om markåtkomst 

Begreppet markåtkomst betecknar de möjligheter lagstiftningen ger att tvångsvis ta 
mark i anspråk, erhålla rättighet till någon annans fastighet eller lägga restriktioner på 
användningen av fastigheten.13 Vid markåtkomst uppstår ofta behov av värdering och 
i dessa situationer aktualiseras lagstiftningens ersättningsregler.  
 
Att tvångsvis avstå sin mark till förmån för någon annan medför ett stort ingrepp i 
äganderätten. I RF 2:15 regleras det så kallade egendomsskyddet som anger att en 
fastighetsägares rätt till sin fastighet endast får påverkas om det sker för ”angelägna 
allmänna intressen”. Vidare framgår av paragrafen att ägaren ska ersättas för den 
förlust det innebär att tingas avstå mark eller drabbas av inskränkningar i användandet 
och ersättningen ska bestämmas ”enligt grunder som anges i lag”. Egendomsskyddet 
innebär en precisering av Artikel 1 i Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och ska fungera som en vägvisning och allmän riktlinje för annan 
lagstiftning.14 
 
I den svenska lagstiftningen finns ett omfattande regelverk som styr markåtkomst. 
Regelverket omfattar flera speciallagar som i vissa situationer berättigar 
markåtkomst. Utöver dessa speciallagar tillämpas även expropriationslagen 
(1972:719, ExL) och fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), vilka har en mer 
generell räckvidd och kan användas i flera olika sammanhang. Det sker exempelvis 
ofta hänvisning till fastighetsbildnings- och expropriationslagens 
ersättningsbestämmelser i annan lagstiftning.15 
 
Det torde vara rättfärdigat att markåtkomst sker för att tillgodose allmänna angelägna 
ändamål då vissa samhällsfunktioner så som infrastrukturnät kan kräva att privat mark 
tas i anspråk. Det bör finnas en önskan om att förhindra uppkomst av 
monopolsituationer då en enskild kan utnyttja sin ställning som fastighetsägare och 
tvinga samhället att betala ett högt pris för att få tillgång till behövlig mark.16 
 
Lagstiftaren har emellertid ansett att det även ska vara möjligt för enskilda att 
tvångsvis ta mark i anspråk och det har i praxis fastslagits att detta är förenligt med 

                                                
13 Sjödin, Eije, Ekbäck, Peter, Karlbro, Thomas & Norell, Leif, Markåtkomst och ersättning: 
för bebyggelse och infrastruktur, 3., uppdaterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011  
s. 10 
14 Jermsten Henrik, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 15 §, Lexino 2015-07-01  
15 Sjödin m.fl., (2011), s. 13 och SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser, s. 35-45 
16 Karlbro, Thomas, Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter, artikel 
publicerad i slutbetänkandet av SOU 2004:7, s. 3-4 
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egendomsskyddet i RF 2:15.17 
 
Markåtkomstsituationen kan uppdelas i två principiellt olika fall, där det ena kallas 
expropriations- eller skadeersättningsfall och det andra vinstfördelningsfall. 
Skadeersättningsfallen förekommer i många olika lagar medan vinstfördelning endast 
förekommer i FBL och AL. Generellt kan det sägas att skadeersättningsfallen är då 
det allmänna tar mark i anspråk exempelvis som ett led i att genomföra en detaljplan. 
Vinstfördelning är motsatt då enskilda tar mark i anspråk. Det allmänna, så som en 
kommun, kan förvärva mark som ett vinstfördelningsfall men då agerar kommunen i 
egenskap av en enskild fastighetsägare.18   
 
2.1.1 Expropriationslagen och grundläggande ersättningsprinciper 
I Expropriationslagen (1972:719, ExL) finns regler rörande expropriation. 
Expropriationen innebär att en markägare kan bli fråntagen äganderätten till sin 
fastighet eller att inskränkningar görs i äganderätten för att tillgodose allmänna 
intressen.19  
 
Tvångsvis markåtkomst enligt ExL är relativt ovanligt förekommande. ExL har 
emellertid en stor praktiskt betydelse genom att det i speciallagstiftningen ofta 
hänvisas till lagens ersättningsbestämmelser. Ersättningsbestämmelserna kan 
tillämpas fullt ut eller delvis och omfattningen avgörs genom att det i den aktuella 
lagstiftningen anges vilka paragrafer i ExL som är tillämpbara eller hur de ska 
modifieras. Även FBL hänvisar till ExL men vid vinstfördelning tillämpas 
bestämmelserna dock bara delvis.20   
 
Av ExL 4:1 1-2 st. framgår att utgångspunkten vid tvångsvis markåtkomst är att  
fastighetsägaren ska ersättas fastighetens marknadsvärde genom löseskilling när hela 
fastigheten exproprieras och om endast en del av fastigheten tas i anspråk ska 
marknadsvärdeminskningen kompenseras genom intrångsersättning. Det 
schablonmässiga tillägget på 25 % av marknadsvärdet gäller vid de så kallade 
skadeersättningsfallen medan det vid vinstfördelning istället ges en del av den vinst 
som uppkommit genom intrånget, se vidare 2.1.3 Skadeersättning och 
vinstfördelning.  
 
Förutom ExL 4:1 finns ytterligare bestämmelser i ExL som är av betydelse vid 
värdering, bland annat ExL 4:2 som reglerar företagsskada och företagsnytta. Det 
ligger dock utanför arbetes omfång att beskriva dessa regler närmare.  
  

                                                
17 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor  
s. 48-49 och NJA 1996 s. 110 
18 Prop. 1991/92:127 Om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m s. 41-42  
19 ExL 1:1 och Sjödin, m.fl., (2011), s. 32 
20 Sjödin, m.fl., (2011), s. 39-40 
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2.1.2 Fastighetsbildningslagen och fastighetsreglering 
FBL är den lag som innehåller regler kring fastighetsbildning. Med fastighetsbildning 
avses, enligt FBL 1:1, en åtgärd som vidtas enligt FBL och som innebär att 
fastighetsindelningen ändras, ett servitut bildas, ändras eller upphävs eller att en 
byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan 
fastighet. Förändringar i fastighetsindelningen enligt andra lagar än FBL betraktas 
inte som fastighetsbildning.  
 
Fastighetsindelningen kan enligt FBL 2:1 ändras antingen genom att en fastighet 
nybildas eller ombildas. Nybildning omfattar åtgärderna avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning. Ombildning sker genom fastighetsreglering och innebär att 
befintliga fastigheter förändras utan att någon ny fastighet bildas. Vid 
fastighetsreglering kan mark överföras från en fastighet till en annan. Dessutom 
omfattar fastighetsreglering bildande, ändring och upphävande av servitut samt 
förändring av vissa samfälligheter.  
 
Tvångsvis markåtkomst enligt FBL sker så som fastighetsreglering. De tvångsvisa 
regleringarna hör till undantagen och vanligare är att regleringen sker med stöd av en 
överenskommelse eller ett köp.21 
 
Bestämmelser om fastighetsreglering finns i 5-9 kap. FBL. Det inledande 5 kap. 
innehåller grundläggande bestämmelser om fastighetsreglering som gäller i 
tillämpliga delar för all fastighetsreglering. För att fastighetsreglering ska kunna ske 
måste ett antal villkor vara uppfyllda. Dessa villkor är av två slag, sådana som avser 
att skydda enskilda fastighetsägare och servituts- och nyttjanderättshavare och sådana 
villkor som tar hänsyn till allmänna intressen. I FBL 5 kap. 4-8 §§ återfinns en rad 
villkor till skydd för enskilda intressen som bland annat sätter gränsen för hur stort 
mått av tvång som kan tillgripas vid fastighetsreglering. Bestämmelserna till skydd 
för enskilda intressen är dispositiva, enligt FBL 5:18, vilket innebär att de kan avtalas 
bort vid överenskommelse.  
 
Vid sidan av bestämmelserna i 5-9 kap. FBL gäller även de allmänna plan- och 
lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL som tillämpas vid all fastighetsbildning samt 
inledande kap. 1-2. Villkoren rör sådant som att fastighetsbildningen ska 
överensstämma med detaljplaner och andra myndighetsbeslut. 
 
2.1.3 Skadeersättning och vinstfördelning 
Som tidigare nämnts förekommer vinstfördelning endast i FBL och AL. I lagarna 
finns emellertid även situationer som betraktas som skadeersättning och då dessa 
ersättningsbestämmelser skiljer sig åt är det viktigt att avgöra vilket fall som 
föreligger i den aktuella värderingssituationen. Skadeersättningsfallet definieras i 
FBL 5:10a 2 st. som citeras i det följande stycket.  
 

                                                
21 Ekbäck, (2012), s. 77 
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”5 kap. 10 a § 2 st. Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk 
enligt 14 kap. 14, 15, 16, 17 eller 18 § plan- och bygglagen (2010:900) 
och vid värdering i andra fall där det är uppenbart att egendomen i 
stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något 
annat liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap. expropriationslagen 
(1972:719).”  
 

Det föreligger alltså två olika skadeersättningsfall. Det ena fallet är då mark skulle 
kunna tas i anspråk genom inlösen enligt plan- och bygglagen. Det andra fallet är då 
det är uppenbart att marken skulle kunna tas i anspråk genom expropriation eller med 
liknande tvångslagstiftning. Ett exempel är då mark tas i anspråk enligt lagen om 
byggande av järnväg. Hänvisningen till 4 kap. ExL innebär att fastighetsägaren vid 
skadeersättningsfallet ska ersättas med marknadsvärdet om hela fastigheten tas i 
anspråk eller med fastighetens marknadsvärdeminskning om markåtkomsten endast 
avser en del av fastigheten. Dessutom ska det göras ett schablonmässigt påslag på 
ersättningen på 25 %.22   
 
Vinstfördelning är indirekt definierat i FBL 5:10a 3 st. och föreligger i de fall som 
inte kan räknas till skadeersättningsfallen.  
 

”5 Kap. 10 a § 3 st. Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i 
anspråk på sätt som sägs i andra stycket tillämpas 4 kap. 
expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket och, såvitt 
gäller värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig hänsyn till det 
särskilda värde som egendomen har för den tillträdande fastigheten. Lag 
(2010:1003).” 
 

Genom hänvisningen till 4 kap. ExL utgår vinstfördelning på samma sätt som 
skadeersättning ifrån att fastighetens marknadsvärdeminskning ska ersättas. 
Vinstfördelning skiljer sig emellertid från skadeersättning genom att något 
schablontillägg på 25 % inte ska göras. Att det ska tas ”skälig hänsyn till det särskilda 
värde som egendomen har för tillträdarande fastigheten” innebär att avträden ska 
ersättas utöver marknadsvärdeminskningen genom att erhålla någon del av den vinst 
som uppstår genom förrättningen.23  
 
2.2 Vinstfördelning 

Vinstfördelning innebär som ovan beskrivits att den som drabbas av ett tvångsmässigt 
intrång dels ska ersättas för den marknadsvärdeminskning som uppstår och dels 
erhålla en del av den vinst som uppstår genom förrättningen. En fastighetsägares 
andel av vinsten kan variera från hela till ingen del av vinsten. Vinstfördelning sker 
genom en kombination av två olika beslut, ett ersättningsbeslut och ett 

                                                
22 Lantmäteriet, (2016), s. 16 och SOU 2012:61 s. 192 
23 Lantmäteriet, (2016), s. 155 och SOU 2012:61 s. 192 
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kostnadsfördelningsbeslut.24  
 
Den vinst som uppstår genom förrättningen ska enligt FBL 5:10a fördelas på ett sätt 
som är skäligt. Vad som är skäligt får enligt förarbetena avgöras från fall till fall med 
ledning av principen att vinsten ska fördelas på det sätt som skulle ha skett vid en 
”normal frivillig överlåtelse”.25 Följaktligen ska ersättningen, trots att det föreligger 
en tvångssituation, alltså motsvara det som parterna hade bestämt om de vore 
överens. I praxis har sex olika fördelningsmetoder godtagits, se mer under avsnitt 
2.2.3 Vinstfördelningsmetoder. 
 
Vinstfördelning aktualiseras i princip i tre olika fall; tomtbildning, omreglering av 
jord- och skogsbruksfastigheter och klyvning. Tomtbildning vilket är det vanligaste 
vinstfördelningsfallet, innebär att mark överförs från en fastighet till en annan för att 
nybilda eller utöka fastigheten som är avsedd för bebyggelse. Även tillskapandet av 
tomttillbehör till en fastighet som är avsedd att användas för bebyggelse räknas till 
tomtbildning. Detta kan avse både servitut och gemensamhetsanläggningar. 
Omreglering av jord- och skogsbruksfastigheter handlar om fastigheter på 
landsbygden där det görs marköverföringar och förändringar av servitutsförhållanden.  
Klyvning innebär att en samägd fastighet delas upp i flera enskilda fastigheter.26  
 
2.2.1 Båtnadsvillkoret 
En grundläggande förutsättning för att en tvångsvis fastighetsreglering ska få 
genomföras är att det uppkommer en vinst. Detta följer av båtnadsvillkortet i FBL 5:4 
som egentligen är att betrakta som ett vinstvillkor.27  
 

”5 kap. 4 § Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att 
lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig 
markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de 
kostnader och olägenheter som regleringen medför. 
   Åtgärden är dock ej tillåten, om den skulle väsentligt försvåra eller 
fördyra en mer omfattande reglering som behövs och som kan väntas 
inom en nära framtid.”   
 

Genom båtnadsvillkoret regleras att ingen fastighetsägare kan tvingas avstå sin mark 
om åtgärden inte leder till en nettoförbättring. För att det ska uppstå en vint måste 
värdeökningen för tillträdaren först och främst vara större än 
marknadsvärdeminskningen för avträdaren och skillnaden däremellan benämns 
båtnad. Dessutom måste denna båtnad överstiga de kostnader som måste erläggas i 
samband med regleringen, vilket i alla fall utgörs av förrättningskostnaderna.28  

                                                
24 SOU 2012:61 s. 199 
25 Prop. 1991/92:127 s. 69 
26 Sjödin, m.fl., (2011), s. 162 
27 Lantmäteriet, (2016), s. 231-233 och Bonde, Fredrik, Dahlsjö, Anders, & Julstad, Barbro. 
Fastighetsbildningslagen: en kommentar, version 2015-09-01, kommentaren till FBL 5:4 
28 Lantmäteriet, (2016), s. 231-233 



Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning 
 

 29 

Båtnadsvillkoret gäller även för skadeersättningsfallen förutom i de fall 
fastighetsindelningsbestämmelse beslutats i gällande detaljplan och intrånget sker 
under genomförandetiden, FBL 5:4a.  
 
2.2.2 Förrättningskostnader 
Kostnaderna för genomförande av fastighetsbildning ska betalas enligt de 
bestämmelser som gäller för respektive fastighetsbildningsåtgärd, FBL 2:6 1 st. I 
skadeersättningsfallen är det den som vill komma åt marken som ska betala 
förrättningskostnaderna. Annat gäller i vinstfördelningsfallen där kostnaderna ska 
fördelas mellan berörda fastighetsägare. Bestämmelse om kostnadsfördelning vid 
fastighetsreglering finns i FBL 5:13 1 st.  
 

”5 kap. 13 § 1 st Kostnaderna för fastighetsreglering betalas av 
sakägarna efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta varje 
sakägare har av regleringen.” 
 

Kostnaderna ska alltså fördelas efter den nytta fastighetsägaren har och nyttan kan i 
det här fallet i princip likställas med båtnad. Båtnaden för den tillträdande fastigheten 
är den värdeökning som fastigheten får genom regleringen minus den ersättning som 
ska betalas till avträdaren. Avträdarens båtnad är den erhållna ersättningen minus 
marknadsvärdeminskningen. Den som tvångsvis blir av med mark erhåller alltså 
också en nytta i fall ersättningen är större än fastighetens marknadsvärdeminskning 
och ska således enligt paragrafens lydelse stå för en viss andel av kostnaden. 
Kostnaderna ska fördelas efter båtnaden vilket i sin tur innebär att vinsten blir i 
samma proportion som respektive fastighets båtnad.29  
 
Det anses ofta av pedagogiska skäl inte lämplig att avträdande fastighet i en 
tvångssituation direkt betalar sin andel av förrättningskostnaderna. Detta då det kan 
upplevas stötande att mot sin vilja bli av med mark och samtidigt behöva erlägga 
betalning för förrättningen till Lantmäteriet. Därför beslutas ofta att hela 
förrättningskostnaden läggs på tillträdande fastighet och att ersättningen till 
avträdaren minskas med dennes andel av förrättningskostnaderna. Vid en första 
anblick framstår det då som om avträdaren inte betalat för förrättningen.30  
 
Vid de direkta vinstfördelningsmetoderna är fastigheternas värdeförändringar kända 
vilket innebär att båtnaden kan bestämmas och att det i teorin borde vara relativt 
enkelt att fördela förrättningskostnaderna på det sätt som lagstiftaren avsett. Vid de 
indirekta vinstfördelningsmetoderna är båtnaden ofta okänd vilket medför att den 
egentliga kostnadsfördelningen inte nödvändigtvis kommer stämma överens med 
båtnadsfördelnigen, se mer under avsnitt 2.3 Genomsnittsvärdeprincipen.  
 

                                                
29 Lantmäteriet, (2016), s. 156 och Dahlsjö, Anders (red.), Fastighetsrättsliga 
ersättningsprinciper: handbok med beräkningsexempel, 2., [rev.] uppl., Nordsteds juridik, 
Stockholm, 2000 s. 116 
30 Sjödin, m.fl., (2011), s. 160 
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Det kan vara möjligt att berörda fastighetsägare i förrättningen önskar att fördela 
förrättningskostnaderna på ett särskilt sätt. I FBL 2:6 3 st finns en bestämmelse som 
tar sikte på detta och som i princip ger sakägarna rätt att komma överens om 
fördelningen av förrättningskostnaderna.31  
 

”2 kap. 6 § 3 st Överenskommelse mellan sakägarna om fördelning av 
förrättningskostnaderna på annat sätt än som följer av lagen skall gälla, 
om det icke är uppenbart att överenskommelsen tillkommit i otillbörligt 
syfte.” 
 

Enligt paragrafens lydelse ska kostnaderna alltså, i fall överenskommelsen inte 
kommit till i otillbörligt syfte, fördelas på det sätt som parterna önskar även om 
fördelningen inte följer det tillvägagångssätt som lagen förespråkar. Med otillbörligt 
syfte åsyftas bland annat om sakägare som saknar betalningsförmåga tar på sig 
betalningsansvar utöver det denne är skyldig att göra.32  
 
Det har i praxis slagits fast att ersättningen ska bestämmas utan hänsynstagande till 
vad parterna i förrättningen kommit överens om ifråga vem som ska betala 
förrättningskostnaderna, se vidare avsnitt 3.4 RH 2000:40.33  
 
2.2.3 Vinstfördelningsmetoder 
Hur vinstfördelningen rent praktiskt ska utföras diskuterades flitigt under 1950/60-
talet då fastighetsbildningslagens ersättningsregler arbetades fram.34 Idag kan både 
direkta och indirekta fördelningsmetoder tillämpas.35 I praxis har sex olika 
vinstfördelningsmetoder växt fram och valet vilken fördelningsmetod som ska 
användas i en viss värderingssituation följer ofta av denna praxis. I några situationer 
är valfriheten större och då ska den metod väljas som ger det mest skäliga resultatet.36 
 
En direkt vinstfördelningsmetod innebär att värderaren tar reda på 
värdeförändringarna för de berörda fastigheter och fördelar vinsten efter någon 
lämplig fördelningsnyckel. Vanliga fördelningsmetoder är fördelning efter 
värdeförändring eller likadelning.37  
 
Används en indirekt vinstfördelningsmetod bestäms ersättningen utan direkt 
kännedom om de berörda fastigheternas värdeförändringar enligt någon av de i praxis 
fastställda principerna. I efterhand kontrolleras att den beräknade ersättningen är 
godtagbar och faller inom likvidintervallet, se mer under avsnitt 2.2.4 Jämkning av 

                                                
31 Bonde, m.fl., (2007), kommentaren till  FBL 2:6  
32 Ibid  
33 RH 2000:40  
34 SOU 1963:68 Fastighetsbildning s. 321-334 
35 SOU 2012:61 s. 199 och Prop. 1991/92:127 s. 69 
36 Lantmäteriet, (2016), s. 162 
37 Lantmäteriet, (2016), s. 158 
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likvid.38 Karaktäristiskt för de indirekta vinstfördelningsmetoderna är att det vid en 
marköverföring är sättet att bestämma värdet för den överförda mark som är 
avgörande för hur vinsten fördelas inte respektive fastigheternas värde före och efter 
regleringen.39 De indirekta värderingsmetoderna är parcellvärdering, klyvning, 
ersättning med råge och genomsnittsvärdeprincipen.40 Se mer om 
genomsnittvärdeprincipen under avsnitt 2.3 Genomsnittsvärdeprincipen.  
 
2.2.4 Jämkning av likvid 
I FBL 5:11 1 st. finns bestämmelse som dels ska motverka att någon fastighetsägare 
lider förlust till följd av regleringen och dels att avstående fastighet inte erhåller 
otillbörligt stor vinst.  
 

”5 kap. 11 § 1 st Genomföres regleringen på sådant sätt att ägare av 
fastighet lider förlust genom att fastighetens värde minskas utan att han 
kan få gottgörelse enligt andra bestämmelser eller genom att han 
ålägges betala belopp som överstiger fastighetens värdehöjning, skall 
resultatet av den ekonomiska uppgörelsen enligt 10 § jämkas så, att 
förlusten täckes. Överstiger den enligt 10 § beräknade ersättningen för 
vad som genom överföring frångår fastighet i väsentlig mån den 
värdeminskning som överföringen innebär för fastigheten, skall 
jämkning ske, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna.” 
 

Eftersom fastigheternas värdeförändringar inte är kända från början vid de indirekta 
värderingsmetoderna kan den beräknade ersättningen hamna utanför likvidintervallet. 
Likvidintervallet är skillnaden mellan avstående fastighets marknadsvärdeminskning 
och tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. En ersättning som ligger utanför 
intervallet kan inte accepteras då den medför en förlust för någon part och 
ersättningen måste därför jämkas. Det är endast möjligt att jämka ersättningen till 
nivån för marknadsvärdeökningen eller marknadsvärdeminskningen. Det går inte att 
jämka till en nivå som ligger inom likvidintervallet och således går det inte att jämka 
till vinst utan endast så att förlust undviks.41 
 
Som exempel, antag att likvidersättningen bestäms till ett belopp som överstiger 
marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten. Skulle en sådan ersättning 
erläggas skulle fastighetsägaren lida en förlust motsvarande mellanskillnaden mellan 
ersättningen och fastighetens marknadsvärdeökning. Marknadsvärdeökningen täcker 
alltså inte den ersättning som ska betalas. På motsvarande sätt uppstår förlust för den 
avträdande fastigheten om ersättningen skulle vara mindre än fastighetens 
marknadsvärdeminskning.42         
 

                                                
38 Ibid s. 159-160 
39 Sjödin, m.fl., (2011), s. 156 
40 Ibid s. 160-161 
41 Sjödin, m.fl., (2011), s. 151 och Bonde, m.fl., (2007), kommentaren till  FBL 5:11 
42 Lantmäteriet, (2016), s. 160 och Bonde, m.fl., (2007), kommentaren till  FBL 5:11 
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2.3 Genomsnittsvärdeprincipen 

2.3.1 Tillämpningsområde och historisk tillbakablick 
Vid tomtbildning finns en väletablerad praxis som säger att ersättningen ska 
bestämmas enligt genomsnittsvärdeprincipen. Utgångspunkten är att ersättningen ska 
bestämmas till det genomsnittliga råtomtmarksvärdet per kvm inom den nya tomten 
som skapas genom fastighetsregleringen.43 Se mer om råtomtmarksvärdet under 
avsnitt 2.3.3 Råtomtmarksvärde. 
 
Genomsnittvärdeprincipen kan härledas tillbaka till rättsfallet NJA 1956 s. 603. 
Rättsfallet gällde egentligen ett expropriationsmål men principen har sedermera 
använts vid vinstfördelning. Rättsfallet gällde ett exploateringsområde i Halmstad där 
en ny plan med bestämmelser om tomtindelning hade antagits.44 De nya bebyggbara 
tomterna bestod av mark från flera befintliga fastigheter vilka hade olika 
fastighetsägare. Frågan var hur värdet av de tilltänkta tomterna skulle fördelas mellan 
tomtdelarna och vilken ersättning som skulle erläggas. För att byggrätten skulle 
kunna utnyttjas krävdes överensstämmelse med tomtindelningen och att all mark 
samlades i samma ägares hand. HD konstaterade att varje kvm behövdes för att 
tomterna skulle kunna bebyggas vilket innebär att varje kvm var lika nödvändig. 
Därför skulle all tomtmark åsättas samma värde per kvm oavsett var på tomten 
bebyggelsen skulle förläggas.  
 
Fram till år 1989 rådde viss osäkerhet kring om genomsnittsvärdeprincipen kunde 
tillämpas utanför planlagt området. Genom rättsfallet NJA 1989 s. 431 slogs det dock 
fast att genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas även utanför planlagt område. 
Rättsfallet är även intressant utifrån hur förrättningskostnaderna ska fördelas och 
beskrivs detaljerat under avsnitt 2.3.2 NJA 1989 s. 431.  
 
Genomsnittsvärdeprincipen gäller förutom vid marköverföringar vid tillskapandet av 
tomtillbehör. Särskilt ska belysas utfarter på kvartersmark som tillskapas genom 
servitutsupplåtelse eller inrättandet av en gemensamhetsanläggning. Noterbart är att 
genomsnittsvärdprincipen även ska användas i fall då det finns detaljplan med g-
område trots att detta är ett skadeersättningsfall, enligt FBL 5:10 a 2 st. och PBL 
14:18. Även utanför detaljplan tillämpas genomsnittvärdeprincipen vid kortare 
tillfartsvägar. Vid längre vägar kan ett oskäligt resultat uppstå då ytan av vägen kan 
vara stor i förhållande till fastighetens yta. Genomsnittsvärdeprincipen gör att vägen 
betingar ett allt för stort värde i proportion till fastighetens totala värde.45  
  

                                                
43 Prop. 1991/92:127 s. 69-70 
44 Tomtindelning motsvarar dagens fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan, PBL 4:18. 
Vidare är tomt ett begrepp som användes förr och kan liknas vid dagens fastighet. 
45 Sjödin, m.fl., (2011), s. 174-175 
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2.3.2 NJA 1989 s. 431 
Nedan följer en sammanfattning av det prejudicerande rättsfallet NJA 1989 s. 431. 
Först inleds med en beskrivning av bakgrunden och FBM:s beslut, sedan följer 
parternas yrkande och underinstansernas domskäl och domslut. Därefter redogörs för 
det yttrande Statens Lantmäteriverk lämnade i Högsta domstolen vilket domstolens 
beslut även grundar sig på. 
 
Bakgrund 
FBM i Stockholms norra lantmäteridistrikt meddelade beslut om att vissa land- och 
vattenområden skulle överföras från fastigheten Norra Lagnö 1:99 till fastigheterna 
Norra Lagnö 1:118, 1:123, 1:126, 1:142 och 1:291. Fastigheterna skulle tillföras 
uppgrundade och utfyllda vattenområden, vilka fastigheterna redan innan regleringen 
haft rätt att utnyttja enligt JB 1:6 och VL 2:646. Fastigheterna var belägna utanför 
detaljplanelagt område och utnyttjades sedan länge som bostadsfastigheter. FBM 
meddelade ersättningsbeslut enligt vilket förrättningskostnaderna skulle delas lika 
mellan samtliga berörda fastighetsägare.  
 
Yrkande  
Fastighetsägaren till den avträdande fastigheten överklagade ersättningsbeslutet och 
yrkade att ersättningen skulle fastställas till ett betydligt högre belopp.  
 
Fastighetsdomstolen 
FD ändrade LM:s ersättningsbeslut. Den vinstfördelningsmetod som enligt FD:s 
mening gav det mest skäliga resultatet var att vinsten delades lika.  
 
Hovrätten 
HovR utgick ifrån NJA 1956 s. 603 och menade att principen att dela värdet lika per 
kvm ska användas så snart det inte ger ett oskäligt resultat. Domstolen menade att det 
i det här fallet var uppenbart att det genomsnittliga markvärdet av de aktuella 
tomterna var väsentligt högre än det marginella värde som den överförda marken 
hade för respektive fastighet. Det var därför nödvändigt att frångå huvudprincipen 
och bestämma ersättningen i princip till den värdeökning som respektive fastighet 
fick. 
 
Högsta domstolen 
Några av fastighetsägarna till de tillträdande fastigheterna överklagade HovR:s dom 
och yrkade att HD skulle fastställa TR:ns utslag. På domstolens begäran lämnade 
Statens Lantmäteriverk yttrande i målet. I sitt yttrande redogjorde verket ingående för 
motiven bakom vinstfördelning som ersättningsprincip. Vidare, med utgångspunkt i 
NJA 1956 s. 603, redogjorde verket för den praxis som etablerats vid 
fastighetsregleringar inom detaljplanelagt område. Det var enligt Lantmäteriverket 
allmänt vedertaget att genomsnittsvärdeprincipen tillämpas inom planlagt område 
både i de fall det förekommer fastighetsindelningsbestämmelser och i de fall det inte 

                                                
46 Vattenlagen (1983:291) som numera är upphävd. Motsvarande bestämmelse finns idag i 2:7 
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  
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gör det. Utanför detaljplanelagt område var rättspraxis betydligt oklarare. Verket 
argumenterade emellertid för att genomsnittsvärdeprincipen precis som inom plan 
även borde gälla som huvudregel utanför plan. Genomsnittsvärdeprincipen kan dock 
ibland ge värden som inte är skäliga och i dessa fall måste jämkning ske. Ersättningen 
kan aldrig överstiga det marginella värde som ett område har för den tillträdande 
fastigheten eller understiga det marginella värdet för den avträdande fastigheten. Den 
värdeökning som åstadkoms genom regleringen och som efter avdrag för 
förrättningskostnader utgör vinsten definieras just av dessa värdenivåer. För att 
åstadkomma en skälig vinstfördelning var det enligt Lantmäteriverkets viktigt att 
beakta fördelningen av förrättningskostnaderna på det sätt som framgår av citatet 
nedan.  
 

”Grundprincipen bör vara att den eller de som betalar 
förrättningskostnaderna får tillgodogöra sig den omedelbart 
värdehöjande effekten av dessa, dvs samma princip som för t ex 
inbesparade va- eller gatuavgifter. Om hela förrättningskostnaden skall 
betalas av tillträdaren, vilket är det normala, skall således 
genomsnittsvärdet bestämmas med utgångspunkt från tomtens värde med 
avdrag för förrättningskostnaderna. Dessa kostnader tillgodoräknas 
sedan i sin helhet förvärvarens tomtdel. För det fall att jämkning sker 
med anledning av att mottagande fastighets marginalvärde understiger 
genomsnittsvärdet innebär detta att marginalvärdet skall bestämmas 
med avdrag för förrättningskostnaderna. I annat fall uppstår förlust för 
den tillträdande fastigheten.” 
 

Angående det aktuella fallet yttrade Lantmäteriverket att det var uppenbart att 
genomsnittsvärdet för tomterna efter regleringen översteg den värdeökning som 
marktillskottet medförde. Att så blev fallet berodde på att markområdena redan före 
regleringen kunde utnyttjas med stöd av 1 kap 6 § JB och 2 kap 6 § VL. Fastigheterna 
var dessutom redan bebyggda. Det var således nödvändigt att göra en jämkning. 
Likviden i detta fall borde enligt verket jämkas till att motsvara värdeökningen för de 
tillträdande fastigheterna, samt att hänsyn togs till att dessa fastighetsägare betalade 
hela förrättningskostnaden. Lantmäteriverket var alltså eniga i den bedömning som 
HovR gjort och tyckte det var skäligt att den berörda markens värdehöjning till 
tomtmark helt tillföll den avträdande fastighetens ägare. På ovan redovisade grunder 
ansåg Lantmäteriverket att HovR:ns utslag borde fastställas. HD följde LMV yttrande 
och fastställde HovR:ns dom.  
 
Kommentar 
Genom rättsfallet fastslås att genomsnittsvärdeprincipen ska användas vid 
tomtbildning såväl inom som utom plan. Viktigt är även uttalandet om 
förrättningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna kan som utgångspunkt 
läggas på tillträdaren om kostnaderna dras av från genomsnittsvärdet eftersom 
tillträdaren kan tillgodogöra sig hela den värdeökande effekten som erläggandet av 
kostnaderna medför. I fall där det är nödvändigt att jämka ersättningen till 
tillträdarens marknadsvärdeökning ska förrättningskostnaderna betalas av avträdande 
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fastighet för att undvika förlust för tillträdaren. Om det är tillträdaren som formellt 
betalar förrättningskostnaderna ska ersättningen till avträdaren minskas med 
förrättningskostnadernas storlek.  
 
2.3.3 Råtomtmarksvärde  
Som nämnts ovan och som även framgår av NJA 1989 s. 431 ska råtomtmarksvärdet 
vara utgångspunkten i genomsnittsvärdeprincipen Den grundläggande tanken bakom 
genomsnittsvärdeprincipen är att det är värdet av själva byggrätten som ska fördelas 
lika över arealen. Om någon tomtdelägare skulle utföra värdehöjande åtgärder ska 
denne själv få tillgodogöra sig detta värde och inte behöva dela med övriga 
fastighetsägare och därför ska ett råtomtmarksvärde användas. Från ett ortprismaterial 
kan ett tomtmarksvärde härledas vilket är värdet i byggfärdigt skick. Genom att sedan 
dra av avgifter för gator och VA, kostnad för sprängning, schaktning, rivning etc., 
evakueringskostnader samt förrättningskostnader erhålls råtomtmarksvärdet. Det bör 
noteras att den förrättningskostnad som ska dras av är den normala schabloniserade 
förrättningskostnaden och inte den faktiska kostnaden. I figur 1 nedan visas en 
principbild över värdeutvecklingen vid exploatering, lägg märke till skillnaden mellan 
råtomtmarksvärdet och tomtmarksvärdet.47  

 
Figur 1. Vid en exploatering uppstår en värdeökning av marken vilket figuren illustrerar. Råmark är 
mark som inte omfattas av detaljplan men där det finns förväntningar om att marken ska kunna 
bebyggas i framtiden vilket betingar ett högre värde än exempelvis ren jordbruksmark. Då en detaljplan 
antas övergår markens värde till ett råtomtsvärde och marken kallas råtomtmark. I det sista skedet är 
har marken blivit tomtmark och uppnått ett tomtvärde. Tomtmark är byggklar mark. För att uppnå detta 
stadie måste kostnader för fastighetsbildning och exploateringsavgifter erläggas. Dessa kostnader utgör 
således skillnaden mellan råtomtsvärde och tomtmarvärde. Källa: figuren är bearbetad av författaren 
utifrån Sjödin, m fl. (2011), s. 145 

                                                
47 Sjödin, m.fl., (2011), s. 168 
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2.3.4 Jämkning  
I förarbetena och även i NJA 1989 s. 431 framgår att genomsnittsvärdeprincipen ska 
användas så länge det inte uppstår ett oskäligt resultat.48 I de fall jämkning enligt FBL 
5:11 är nödvändig uppstår ett sådant oskäligt resultat som motiverar att principen 
frångås. Behovet av jämkning uppstår förhållandevis ofta när mark förs till en 
bebyggd fastighet där marken inte är nödvändig för att byggrätten ska kunna 
utnyttjas, vilket var fallet i NJA 1989 s. 431. Marktillskottet resulterar endast i en 
mindre värdeökning för den tillträdande fastigheten och ersättningen måste 
bestämmas till denna nivå. 49 När marknadsvärdeökningen bestäms sker detta ofta till 
ett marginalvärde vilket i normalsituationen utgör 1/3 av genomsnittsvärdet. Vid 
marginalvärdesberäkningen ska genomsnittsvärdet beräknas utifrån byggfärdig 
tomtmark och inte utifrån råtomtmarksvärde.50 
 
2.3.5 Förrättningskostnader 
I förhållande till förrättningskostnadernas fördelning vid genomsnittsvärdeprincipen 
är det ovan beskrivna rättsfallet NJA 1989 s. 431 centralt, se avsnitt 2.3.2 NJA 1989 
s.431. Enligt rättsfallet ska kostnaderna läggas på tillträdandren om ersättningen 
enligt genomsnittsvärdeprincipen hamnar inom likvidintervallet. Tillträdaren ska även 
betala kostnaderna om det är nödvändigt att jämka till avträdarens 
marknadsvärdeminskning. Däremot ska kostnaderna läggas på avträdaren i fall 
ersättningen jämkas till tillträdarens marknadsvärdeökning. Det finns alltså egentligen 
bara två sätt att fördela förrättningskostnaderna på.  
 
Anledningen till varför kostnaderna kan läggas på tillträdaren om ersättningen 
hamnar inom likvidintervallet är därför att ett råtomtmarksvärde används. Detta 
framgår av rättsfallet och bekräftas även i doktrinen. Råtomtmarksvärdet avser en ej 
fastighetsbildad tomt och när förrättningen genomförts och tillträdaren sedan betalt 
förrättningen ökar värdet av den tomt denne har förvärvat med samma belopp och 
därför kan kostnaderna läggas på tillträdaren. 51 Jämför tomtmarksvärde och 
råtomtmarksvärde i figur 1.  
 
I rättsfallet och i doktrinen betonats dock vikten av att ta hänsyn till 
förrättningskostnaderna de fall jämkning är nödvändigt. Som det ovan redogjorts för 
är det vanligt att det finns ett behov av att jämka ersättningen till tillträdarens 
marknadsvärdeökning då mark, precis som i NJA 1989 s. 431, förs till en redan 
bebyggd fastighet. Skulle förrättningskostnaderna i ett sådant fall läggas på den 
tillträdande fastigheten skulle denna göra en förlust och därför ska kostnaderna istället 
läggas på den avträdande fastigheten. För att förrättningen ska förlöpa på smidigaste 
sätt är det vanligt att kostnaderna dras av från ersättningen till den avträdande 

                                                
48 Prop. 1991/92:127 s. 70 se även NJA 1989 s. 431 
49 Sjödin, m.fl., (2011), s. 171 
50 Sjödin, m.fl., (2011), s. 171 och Lantmäteriet, Småhustomters marginalvärden LMV-rapport 
1986:16, Gävle, 1986  
51 Sjödin, m.fl., (2011), s. 169 och NJA 1989 s. 431 
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fastigheten.52   
 
2.3.6 Vinstfördelningseffekter av genomsnittsvärdeprincipen 
Genomsnittsvärdeprincipen bestämmer vilken ersättning som ska utgå och därigenom 
”fixeras” hur den vinst som uppstår i förrättningen fördelas mellan de olika ingående 
tomtdelarna. Utfallet av vinstfördelningen är dock okänd eftersom vinstfördelningen 
sker indirekt och det inte framgår hur fördelningen blir. Avgörande för 
vinstfördelningen är hur värdeökningen och kostnaderna fördelar sig mellan de 
ingående tomtdelarna.53 Annorlunda uttryckt är det tomtdelarnas ”förmåga att skapa 
värdeökning” som blir avgörande för vinstfördelningen.54 I doktrinen har det uttalats 
att för att tillämpa genomsnittsvärdeprincipen behöver man inte fundera på hur 
värdeförändringen blir, eftersom samma värde förutsätts gälla över hela tomten.55  
 
För att visa vinstens verkliga fördelning är det nödvändigt att veta värdet av de olika 
tomtdelarna före regleringen. Det kan dock konstateras att ju lägre värde före 
regleringen en viss fastighet har desto högre vinst erhåller fastighetsägaren. Vinsten 
blir även högre ju större areal fastigheten bidrar med.56 Vidare kan slutsatsen dras att 
skulle den tillträdande och avträdande fastigheten vara lika mycket värda per 
kvadratmeter före regleringen kommer inte bara den nya tomtens värde utan även 
vinsten fördelas i förhållande till tomdelarnas areal.57  
  

                                                
52 Sjödin, m.fl., (2011), s. 172 och NJA 1989 s. 431 
53 Karlbro, Thomas & Sjödin, Eije, Ersättning vid fastighetsreglering enligt 
fastighetsbildningslagen – Rättspraxis och rättsekonomi, Svensk juristtidning, 2006 s. 784 
54 Sjödin, m.fl., (2011), s. 166 
55 Lantmäteriet, (2016), s. 167 
56 Sjödin, m.fl., (2011), s. 166 
57 Karlbro & Sjödin, (2006), s. 784  
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3. Rättsfall 
Nedan följer sammanfattningar av ett antal rättsfall vilka ligger till grund för detta 
arbete. Varje sammanfattning inleds med en beskrivning av bakomvarande 
förhållande och omständigheter samt LM:s beslut. Därefter återges parternas yrkande 
i första instans. Endast de yrkanden som är av intresse för fördelningen av 
förrättningskostnaden återges och eventuella andra yrkanden har lämnats därhän. 
Samtliga instansers domskäl och domslut beskrivs för belysa frågan ur flera aspekter.  
Sist i sammanfattningarna finns en kort kommentar till varje rättsfall och i det 
avslutande stycket analyseras och jämförs samtliga rättsfall. Rättsfallen följer efter 
kronologisk ordning. 
 
Det enda rättsfall från Högsta domstolen som rör förrättningskostnadernas fördelning 
vid genomsnittsvärdeprincipen är NJA 1989 s. 431. De rättsfall som följer nedan har 
som högst avgjorts i hovrätt alternativt Mark- och miljööverdomstolen. Rättsfallen 
bör läsas med bakgrund i det prejudicerande rättsfallet NJA 1989 s. 431, se avsnitt 
2.3.2  NJA 1989 s. 431. Några av rättsfallen rör andra aspekter av 
kostnadsfördelningen än vad som tas upp i NJA 1989 s. 431 men dessa rättsfall är 
emellertid intressanta av andra orsaker.  
 
3.1 Svea HovR Ö 2699/92 1993-06-30 (LMV V 93:5) 

Bakgrund 
Genom fastighetsreglering överfördes 31 kvm från Näsby 4:647 till Näsby 4:651. 
Enligt FBM var marknadsvärdet för obebyggd tomtmark i området 600 000 kr. 
Utifrån detta kom FBM fram till ett genomsnittsvärde på 667 kr/kvm och bestämde 
ersättningen för markområdet till 20 667 kr. Därefter drog FBM av 
förrättningskostnaderna på 9 530 kr och bestämde den likvid som skulle erläggas till 
11 137 kr. Enligt kostnadsbeslutet skulle förrättningskostnaderna betalas av 
tillträdaren.  
 
Yrkande 
Fastighetsägarna till den avträdande fastighet överklagade och yrkade i första hand att 
FBM:s beslut avseende fastighetsreglering ska undanröjas och i andra hand att 
ersättningen för det överförda markområdet skulle bestämmas till 50 000 kr. 
Fastighetsägarna menade att marken hade blivit för lågt värderad och att avdrag för 
förrättningskostnaderna inte skulle ske. 
 
Fastighetsdomstolen 
FD kom fram till att marknadsvärdeminskningen för avträdande fastighet var mindre 
än 10 000 kr. Marknadsvärdeökningen för tillträdaren var 10 000 kr exklusive 
förrättningskostnaderna. Likvidvärdet borde ha jämkats till det belopp som svarade 
mot fastighetens marknadsvärdeökning. Med hänsyn till detta lämnades 
överklagandet utan bifall och LM:s beslut stod fast.  
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Hovrätten 
HovR menade att tillträdande fastighets marknadsvärdeökning var högst 10 000 kr + 
förrättningskostnaderna om 9 530 kr vilket sammanlagt var 19 530 kr. 
Marknadsvärdeminskningen för Näsby 4:647 bestämdes till högst 10 000 kr. 
Likvidvärdet borde jämkas till marknadsvärdeökningen för den tillträdande 
fastigheten, alltså till 19 530 kr. Eftersom hela båtnaden tillfaller den avträdande 
fastigheten borde avträdaren betala hela förrättningskostnaden. Då denna ersättning 
totalt sett är något sämre för ägaren av den avträdande fastigheten ska LM:s beslut stå 
fast.  
 
Kommentar 
Den ersättning som beräknas i detta fall är i princip rätt vad gäller kronor och ören 
eftersom genomsnittsvärdeprincipen i det här fallet ger en ersättning som är ganska 
lik marknadsvärdeökningen för tillträdande fastighet. Ersättningen beräknas dock på 
fel sätt eftersom FBM inte kontrollerade om ersättningen behövde jämkas utan bara 
drog av förrättningskostnaderna från genomsnittsvärdet. Att HovR inte jämkade 
ersättningen berodde på hur parterna framställt sina yrkanden.  
 
3.2 Svea HovR Ö 3577/95 1996-03-29 (LMV V 96:9) 

Bakgrund 
Enligt en lagakraftvunnen fastighetsplan skulle en del av en fastighet ingå i en annan 
fastighet som enligt detaljplanen fick användas för skidlift, skidnedfart och 
naturmark. FBM beslutade att marken skulle inlösas och bestämde ersättningen till 61 
680 kr. Vidare bestämdes att tillträdaren skulle svara för förrättningskostnaderna.  
 
Yrkande 
Ägaren till den ianspråktagna fastigheten överklagade FBM:s beslut och yrkade 
ersättning på 10 miljoner kr, motsvarande ett kvadratmeterpris på 400 kr.  
 
Fastighetsdomstolen 
FD konstaterade att alternativa tvångsförvärv enligt annan lagstiftning inte var möjlig 
och att ersättningen skulle bestämmas utifrån vinstfördelning. Vid bildandet av en 
tomt för enskilt byggande finns en utbildad praxis för hur vinstfördelning ska ske. 
Enlig den lagakraftvunna fastighetsplanen skulle området och intilliggande mark 
utgöra en fastighet. Gällande planförutsättningar medförde enligt FD:s mening att 
samma ersättningsprinciper som i tomtbildningsfallet även skulle tillämpas i detta 
fall. Ersättningen borde bestämmas till den nybildade fasighetens genomsnittliga 
värde per kvadratmeter, enligt genomsnittsvärdeprincipen.  
 
Någon särskild utredning om marknadsvärdet av den nybildade fastigheten fanns inte 
och den värdering som klagande åberopat kunde inte tillmätas någon betydelse. Som 
underlag för FBM:s ersättningsbeslut fanns ett värderingsutlåtande som 
förrättningslantmätaren upprättat. FD menade dock att denna värdering inte kunde 
läggas till grund för bestämmandet av ersättningen. Jämförelseobjekten var närmast 
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att betrakta som råmark och således av en annan karaktär än värderingsobjektet. 
Värderingsobjektet skulle värderas som råtomtmark för kommersiell användning.  
FD anförde att då det saknades utredning av värdet av mark för det mycket speciella 
ändamålet var domstolen hänvisad till att bestämma ersättningen utifrån en 
skälighetsbedömning. Med hänsyn till den markanvändning som var tillåten och med 
ledning av de råmarkspriser som framkommit genom FBM:s ortprisundersökning 
uppskattade FD att marken inom den ombildade fastigheten hade ett 
genomsnittsvärde på 6 kr/kvm. Därtill lades värdet av den skog som växte på 
fastigheten med 0,5 kr/kvm.  Ersättningen bestämdes avrundat till ca 160 000 kr.  
 
Vad gällde förrättningskostnaderna yttrade FD ”mot bakgrund av hur parterna fört sin 
talan och med beaktande av att FD varit hänvisad till att göra en skälighetsbedömning 
av totalvärdet, saknas anledning att närmare utreda om likvidvärdet ska reduceras 
med del av förrättningskostnaderna, vilka i sammanhanget är förhållandevis 
begränsade”.  
 
Hovrätten 
HovR fann inte att det klagande anfört föranledde att ersättningen skulle bestämmas 
till ett högre värde än det FD förpliktigat tillträdaren att betala. FD:s beslut skulle 
därför stå i överklagad del. 
 
Kommentar  
FD bestämmer i detta fall ersättningen genom en skälighetsbedömning. Domstolen 
uttalar att den likvid som ska erläggas inte skulle reduceras med del av 
förrättningskostnaderna. Innebörden av detta är att tillträdande fastighet betalade 
förrättningskostnaderna. Ersättningen skulle inte nedsättas dels med tanke på vad 
parterna yrkat i målet och dels eftersom domstolen varit tvungen att göra en 
skälighetsbedömning av ersättningen.  
 
3.3 HovR Ö Norrl. UÖ 2083 1996-04-22 (LMV V 96:3) 

Bakgrund 
Genom fastighetsreglering överfördes 444 kvm av Bredviken 13:14 till Bredviken 
13:15. Båda fastigheter var bebyggda med permanentbostäder. Före regleringen hade 
Bredviken 13:14 en areal om 2 899 kvm och Bredviken 13:15 uppgick till 1 080 kvm. 
Igenom Bredviken 13:14 gick byvägen vilken delade fastigheten i en mindre och en 
större del där bostadshuset var beläget. Det var den mindre delen som skulle 
överföras till Bredviken 13:15 i enlighet med en byggnadsplan från 1968 och en 
fastighetsplan från 1988.  
 
FBM lät utföra en särskild värdering och utgick från ortspriser. Det genomsnittliga 
tomtmarksvärdet i Bredviken uppgick 90 kr/kvm. Tillträdande fastighets 
marknadsvärdeökning bestämdes till 75 % av tomtmarksvärdet. Avträdande fastighets 
marknadsvärdeminskning ansågs vara låg då det aktuella markområdet var avskilt 
från resterande del av fastigheten och bestämdes till 10 % av tomtmarksvärdet. 
Ersättningen bestämdes till 75 % av tomtmarksvärdet per kvm gånger den överförda 
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arealen. Därefter drogs förrättningskost av på 15 555 kr eftersom tillträdaren skulle 
betala förrättningskostnaderna. Tillträdaren skulle alltså betala, 75 % * 90 kr/kvm * 
444 kvm- 15 555 kr = 14 637 kr.  
 
Yrkande 
Ägaren av Bredviken 13:14 yrkade i första hand att FBM:s beslut skulle undanröjas 
och i andra hand att ersättningen skulle bestämmas till 444 kvm * 90 kr/kvm, dvs. 
tomtmarksvärdet * arealen.  
 
Fastighetsdomstolen 
FD poängterade att likvidvärdet ska bestämmas med tillämpning av 
genomsnittsvärdeprincipen där varje del av tomten ska åsättas samma värde per kvm. 
Vidare finns från denna huvudregel en särregel i FBL 5:11 som säger att likvidvärdet 
ska jämkas så att ersättningen inte överstiger tillträdande fastighets värdeökning eller 
understiger avträdande fastighets marknadsvärdeminskning. Om någon särregel måste 
tillgripas kommer hela vinsten att tillföras en fastighet vilken då ska svara för hela 
förrättningskostnaden.  
 
Avträdande fastighet kunde i detta fall inte visa att marknadsvärdeökningen för 
tillträdaren var högre än vad FBM kommit fram till. Överklagandet vad avsåg 
ersättningen vann därför inte bifall.  
 
Kommentar 
FBM bestämde i detta fall aldrig något råtomtmarksvärde utan frångick 
genomsnittsvärdeprincipen. Ersättningen jämkades direkt till 75 % av 
tomtmarksvärdet vilket ansågs motsvara marknadsvärdeökningen för tillträdaren. 
Förrättningskostnaderna skulle enligt kostnadsfördelningsbeslutet betalas av 
tillträdaren men drogs av från ersättningen vilket gjorde att avträdaren svarade för 
kostnaderna. I detta fall redogörs inte för vilken ersättning en ren tillämpning av 
genomsnittsvärdeprincipen hade gett och det finns viss en osäkerhet kring om det var 
nödvändigt att jämka eller ej. Skulle genomsnittsvärdeprincipen ge ett likvidvärde 
över marknadsvärdeökningen är det korrekt att, på samma sätt som i fallet, lägga 
kostnaden på avträdande fastighet.  
 
3.4 RH 2000:40 (LMV V 00:1) 

Bakgrund 
År 1993 såldes fastigheten Vidinge 4:62. Säljaren ägde även den intilliggande 
fastigheten Vidinge 4:61. Efter en tid upptäckte köparna att det fanns 
försvarsanläggningar på den köpta fastigheten varefter de kontaktade säljaren. Som 
kompensation för att anläggningarna fanns på fastigheten träffades en 
överenskommelse att några skiften av 4:61 skulle överföras till 4:62 utan att 
ytterligare köpeskilling skulle utgå. Säljaren ansökte om fastighetsbildning hos FBM i 
Norrtälje. Ansökan återkallades dock då försvaret meddelat att anläggningarna inte 
längre behövdes och att de ville bekosta borttagandet av en manskapsbod och 
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igenbommandet av en bunker. Makarna som förvärvat 4:62 ansökte dock själva kort 
tid innan återkallelsen om fastighetsreglering och FBM genomförde förrättningen.  
 
Eftersom Vidinge 4:61 var intecknad till ett belopp överstigande fastighetens 
marknadsvärde och panträttshavarna begärt att fastighetens värdeminskning skulle 
ersättas fullt ut beslutade FBM att ägarna till den tillträdande fastigheten solidariskt 
skulle betala en ersättning på 80 000 kr till panträttshavarna. FBM förordnande även 
att ägarna till den tillträdande fastigheten skulle betala hälften av 
förrättningskostnaderna.  
 
Yrkande 
Ägaren till den avträdande fastigheten yrkade att FD skulle upphäva FBM:s beslut 
och befria honom från skyldigheten att betala förrättningskostnaderna. Yrkandet 
bestreds av ägarna till den tillträdande fastigheten som i gengäld yrkade att 
avträdande fastighetsägare skulle förpliktigas till att betala hela förrättningskostnaden.  
 
I andra hand yrkade ägaren till den avträdande fastighetsägaren att ägaren till den 
tillträdande fastigheten skulle förpliktigas till att betala 240 000 kr för fördelning 
enligt FBL 5:16 (dvs. fördelas till panträttshavarna).  
 
Fastighetsdomstolen 
FD kom fram till att överenskommelsen mellan parterna var giltig och att varken 
omständigheterna vid avtalets tillkomst eller dessa i förening med senare inträffade 
förhållanden föranledde att avtalet kunde anses oskäligt mot den avträdande 
fastighetsägaren i den mening som avses i 36 § avtalslagen. Utifrån ett 
värderingsunderlag drog domstolen slutsatsen att förlusten av skiftena medförde en 
marknadsvärdeminskning för Vidinge 4:61 på högst 100 000 kr och ägarna till 
Vidinge 4:62 skulle utge detta belopp. I övrigt skulle yrkandena lämnas utan bifall.  
 
Tillträdande fastighetsägare yrkade att avträdaren skulle betala hela 
förrättningskostnaden och till grund för detta yrkande åberopades att ägaren till den 
avträdande fastigheten i avtalet åtagit sig att svara för förrättningskostnaderna. FD 
konstaterade att avträdande fastighetsägare till grund för sitt bestridande åberopat att 
avtalet inte var giltigt. Eftersom domstolen funnit att avtalet var bindande och det inte 
åberopats någon annan grund skulle tillträdande fastighetsägares ändringsyrkande 
bifallas. Avträdaren skulle alltså svara för hela förrättningskostnaden.  
 
Hovrätten 
Domstolen påpekade att annat inte hade gjorts gällande än att fastigheten Vidinge 
4:61 genom fastighetsregleringen undgick en värdeminskning som var av betydelse 
för fordringshavarna. Domstolen skulle därför fastställa det belopp som tillträdande 
fastighetsägare skulle nedsätta och enligt 5:16 FBL fördelas mellan panträttshavarna. 
Syftet med bestämmelserna i FBL 5:18 2 st. och 5:16 är att panträttshavarnas säkerhet 
i den avstående fastigheten inte ska gå om intet eller minska genom att mark frångår 
fastigheten.  
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Nedsättningsbeloppet kunde enligt HovR bestämmas på två möjliga sätt. Antingen 
genom att hänsyn tagen endast till värdeminskningen hos den avträdande fastigheten 
eller så kan beloppet bestämmas utifrån samma grunder som om ersättningen hade 
erlagts till en fastighetsägare enligt reglerna i FBL 5:10-14. Systematiken i 
ersättningssystemet talade enligt domstolen för att det senare alternativet borde gälla 
och ersättningen ska således bestämmas utifrån vinstfördelning. HovR menade även 
att ersättningen ska bestämmas utan hänsynstagande till vad parterna kan ha 
överenskommit om hur förrättningskostnaderna skall fördelas dem emellan. HovR 
förklarade att detta innebar att trots att det förelåg ett civilrättsligt bindande åtagande 
för ägaren till den tillträdande fastigheten att betala förrättningskostnaderna så uteslöt 
detta inte att förrättningskostnaderna kunde beaktas på ett annat sätt vid 
likvidvärderingen.  
 
Marknadsvärdeminskningen för avträdaren bestämdes till 66 öre/kvm och ca 22,63 ha 
överfördes. Enligt domstolen skulle förrättningskostnaderna belasta ägaren till den 
tillträdande fastigheten, Vidinge 4:62, vilket beaktades vid bestämmandet av 
ersättningen som sattes till 160 000 kr.  
 
Kommentar  
För att skydda panträttshavarna var det i det här fallet nödvändigt att ersättning utgick 
trots att parterna avtalat om något annat. Enligt HovR skulle ersättningen bestämmas 
enligt reglerna vid vinstfördelning och inte endast med avträdande fastighetens 
marknadsvärdeminskning som utgångspunkt. I detta fall föll det sig så att ersättningen 
likväl sattes till avträdande fastighets marknadsvärdeminskning men detta var ett 
resultat av andra omständigheter än att ersättningen skulle bestämmas till detta värdet. 
Vad gällde förrättningskostnaderna uttalade domstolen att fördelningen ska 
bestämmas utan hänsyn tagen till vad parterna inbördes avtalat om. Så trots att det var 
skrivit i kontraktet att det var avträdande fastighetsägare som skulle betala 
kostnaderna så bestämde HovR ersättningen på ett sådant sätt att det faktiskt blev den 
tillträdande fastighetens ägare som stod för kostnaderna. Domstolen menar således att 
det i värderingen inte ska tas någon hänsyn till vad parterna avtalat om enligt FBL 
2:6. 
 
3.5 HovR över Skåne och Blekinge Ö 1476-00 2001-08-30 (LMV V 
01:8) 

Bakgrund 
År 1994 beslutade LM att 908 kvm skulle överförs från en samfällighet till en större 
bostadsfastighet med jordbruksmark. LM uttalade att ”den samfällda mark som yrkats 
överförd används inte för sitt ursprungliga ändamål väg utan brukas som en 
integrerad del av Ängelsbäck 10:9. Villkoren i 5:4 är därför uppfyllda”. Båtnad fanns 
således i förrättningen. LM tog dock inget ersättningsbeslut då man inväntade ett 
avgörande från Tingsrätten där ersättningsfrågan för den överförda marken eventuellt 
skulle komma att behandlas. Tingsrätten berörde emellertid aldrig frågan varför LM 
1999 återupptog förrättningen och beslutade att ingen ersättning skulle utgå för 
överförd mark, band annat därför att ingen ersättning yrkats av berörda sakägare. 
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Samtidigt beslutades att tillträdande fastighetsägare skulle betala hela 
förrättningskostnaden. Ersättningsbeslutet överklagade av ägarna till samfälligheten 
och år 2000 undanröjde FD LM:s beslut och ärendet återförvisades för förnyad 
handläggning.  
 
LM beslutade då att ägaren till den tillträdande fastigheten skulle utge ersättning till 
de ägare av samfälligheten som yrkat på detta. LM uppskattade markens värde för 
samfälligheten till ett symboliskt belopp på 1 kr/kvm, dvs. totalt 908 kr. 
Marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten bestämdes till 6 924 kr. 
Förrättningens båtnad var således 6 924 – 908 = 6 016 kr. LM konstaterade att 
förrättningskostnaderna översteg båtnaden varför någon vinst inte fanns att fördela. 
Eftersom fastighetsregleringen avsåg en ensidig överföring av mark ansåg LM att det 
var oskäligt att avstående fastigheter endast fick ersättning enligt det symboliska 
värdet. En skälig ersättning för markområdet bestämdes därför till 3 000 kr. LM 
beslutade vidare att ägaren till den tillträdande fastigheten skulle svara för hela 
förrättningskostnaden.  
 
Yrkande  
Ägaren till den tillträdande fastigheten yrkade i tingsrätten att ingen ersättning skulle 
utgå för marken och att han inte skulle betala någon förrättningskostnad.  
 
Fastighetsdomstolen 
FD var enig med LM och fann ingen anledning att ändra LM:s beslut.  
 
Hovrätten 
Hovrätten gjorde samma bedömning som FD och LM vad gällde ersättningsfrågan. 
Marknadsvärdeminskningen ansågs vara 1 kr/kvm och likviden borde efter 
vinstdelning sättas till 3 000 kr.   
 
I fråga om förrättningskostnaderna anförde HovR att eftersom ersättningen för 
marköverföringen bestämts till ett högre belopp än de avträdande fastigheternas 
marknadsvärdeminskning hade regleringen medfört nytta för dessa fastigheter. 
Ägarna till avträdande fastigheter borde därför bidra till förrättningskostnaderna. Det 
var enligt HovR emellertid inte skäligt att avträdande fastigheter svarade för en större 
del av kostnaderna än vad som motsvarade den nytta – merersättning som varje 
fastighet tillförts genom regleringen. Överskjutande del av kostnaderna borde belasta 
fastighetsägaren till den tillträdande fastigheten.  
 
Det ekonomiska utfallet kunde enligt HovR lämpligast uppnås genom att tillträdande 
fastighetsägare ensam svarade för förrättningskostnaden och att de ersättningsbelopp 
denne skulle betala till samfällighetens delägare minskades med ett belopp 
motsvarande den nytta regleringen medfört för varje fastighet.  
 
Kommentar 
I detta fall fanns det från början en båtnad men på grund av utvecklingen i ärendet 
blev den den faktiska förrättningskostnaden så stor att det inte uppstod någon vinst i 
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förrättningen. Rättsfallet berör alltså frågan hur kostnaderna ska fördelas i det fall en 
förrättning genomförs där förrättningskostnaderna stigit över den tidigare tänkta 
båtnaden. I detta fall erhöll avträdande fastigheter ersättning motsvarade 
fastigheternas värdeminskning. Den vinst fastigheterna egentligen skulle ha haft 
enligt värderingen gick åt till att täcka del av förrättningskostnaderna. Den 
tillträdande fastigheten fick sedan svara för den förlust som uppstod i förrättningen.  
 
3.6 Svea HovR Ö 6148-02 2003-08-19 (LMV V 03:6) 

Bakgrund 
Ett markbyte skulle ske mellan två fastigheter. Till en obebyggd fastighet, Näsby 
94:1, skulle 183 kvm överföras från en bebyggd fastighet, Näsby 4:291, och i utbyte 
mot marken skulle 260 kvm överföras från Näsby 94:1 till Näsby 4:291. 
Fastighetsbildningen skedde i överensstämmelse med gällande detaljplan. LM 
beslutade att ingen ersättning skulle utgå. Ersättningsbeslutet grundades sig på ett 
värdeutlåtande som en extern värderade hade utfört. I detta stod att det var skäligt att 
genomföra fastighetsregleringen utan någon likvid. Förrättningskostnaderna skulle 
delas lika mellan ägarna till Näsby 94:1 och Näsby 4:291.  
 
Yrkande 
Ägaren av Näsby 4:291 överklagade LM:s ersättningsbeslut och beslut om fördelning 
av förrättningskostnad och yrkade att ägarna till Näsby 94:1 skulle utge en ersättning 
om 108 000 kr och att han själv inte skulle stå för någon förrättningskostnad utan att 
den istället skulle belasta ägarna till Näsby 94:1. 
 
Fastighetsdomstolen 
FD fann att LM:s ersättningsbeslut var riktigt och lämnade överklagandet utan bifall i 
denna del. Vad gällde fördelningen av förrättningskostnaderna yttrade domstolen att 
det i förarbetena prop. 1969:128 s. B 427 påpekats möjligheten att inom 
tätbebyggelse tillämpa förenklade beräkningsmetoder t.ex. genom att utgå från 
fastigheternas areal eller likvidvärde. Vidare framförde domstolen att ersättningen i 
detta fall i huvudsak bedömts enligt genomsnittsvärdeprincipen och de överföringar 
som gjorts arealmässigt var någorlunda jämförbara. Domstolen delade därför LM:s 
bedömning avseende kostnadsfördelning. Överklagandet lämnades i sin helhet utan 
bifall.  
 
Hovrätten  
Hovrätten menade att kvittning mark mot mark på det sätt som skett i den aktuella 
förrättningen inte var lämpligt. Värderingen borde istället ske genom en värdering av 
vart överfört område för sig.  
 
Beträffande tillämpliga tomtvärde skiljde sig den officialvärdering LM låtit utföra 
från den värdering som sedermera gjorts på uppdrag av ägaren till Näsby 4:291. Efter 
bedömning utifrån de två värderingarna kom HovR fram till att ett enhetligt 
genomsnittsvärde för råtomtmark var 600 kr/kvm.  
 



Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning 
 

 46 

Domstolen argumenterade att överföringen av området på 183 kvm, till Näsby 94:1 
var en nödvändig förutsättning för att fastigheten skulle kunna få bebyggas. Skulle 
genomsnittsvärdeprincipen användas skulle området värderas till (183*600)= 109 800 
kr. Därutöver tillkom enligt HovR:s bedömning värdet av en brunn inklusive pump 
som fanns på det överförda markområdet och sammantaget var värdet 124 800 kr. 
Domstolen menade att det var uppenbart att marknadsvärdeminskningen för Näsby 
4:291, trots att området utgjorde en del av en etablerad tomt, inte uppgick till det 
belopp som erhölls utifrån genomsnittsvärdet.  
 
Domstolen konstaterade därefter att det område på 260 kvm som överfördes till 
Näsby 4:291 inte var nödvändigt för att fastigheten skulle kunna bebyggas. 
Fastigheten var redan bebyggd med permanenthus och sedvanliga 
komplementbyggnader. Tomtanläggningarna var sedan länge etablerade och 
anpassade till den ursprungliga tomten. Vidare kom det överförda området medföra 
vissa anpassningskostnader. Domstolen ansåg därför att det var uppenbart att 
värdeökningen var mindre än det värde som skulle erhållas vid en tillämpning av 
genomsnittsvärdeprincipen. Värdet skulle därför istället beräknas enligt ett 
marginalvärde för tillskottsmark. Detta bestämdes till 50 % av genomsnittsvärdet, 
alltså (260*300) = 78 000 kr. 
 
Beträffande förrättningskostnaderna konstaterade HovR att genom förrättningen 
bringades fastighetsindelningen i överensstämmelse med gällande detaljplan och 
därmed hade båda fastigheter nytta av förrättningen och kostnaderna skulle delas lika. 
 
Kommentar 
Ersättningen för marköverföringen av de 183 kvm till Näsby 94:1 bestämdes till ett 
genomsnittsvärde. Detta ansågs skäligt med tanke på att marken var nödvändig för att 
Näsby 94:1 skulle kunna bebyggas samt att ersättningen uppenbart översteg 
marknadsvärdeminskningen för Näsby 4:291. Den ersättning som bestämdes för 
marköverföringen av de 260 kvm från Näsby 94:1 till 4:291 bestämdes dock inte som 
de 183 kvm till ett genomsnittsvärde utan till marknadsvärdeökningen för Näsby 
4:291, alltså till ett marginalvärde. I detta fall delades förrättningskostnaderna lika 
mellan fastighetsägarna. Detta ansågs skäligt med tanke på att fastighetsindelningen 
bringades i överensstämmelse med gällande detaljplan. Det skulle kunna uppfattas 
som om det finns en viss dubbeltydighet i domstolens resonemang genom att först 
anse att fastigheten Näsby 4:291 inte behövde de 260 kvm för att bebyggas men 
samtidigt hade en sådan nytt av att fastighetsindelningen bringades i 
överensstämmelse med detaljplanen att hälften av kostnaderna skulle bäras av 
fastighetens ägare.  
 
Det går att föreställa sig att regleringarna gjordes var för sig i två skilda förrättningar. 
Den gängse metoden hade då varit att tillträdaren, Näsby 94:1, hade betalat 
förrättningskostnaderna när de 183 kvm tillfördes fastigheten. Däremot hade ägaren 
till Näsby 4:291 inte betalat förrättningskostnaderna när de 260 kvm överfördes till 
fastigheten eftersom ersättningen bestämdes till fastighetens marknadsvärdeökning 
och ägaren i så fall hade gjort en förlust. Avträdaren, Näsby 94:1 hade därför fått 
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betala kostnaderna. Hade alltså regleringarna inte skett samtidigt hade alltså Näsby 
94:1 fått betala kostnaderna i båda fallen.  
Fastighetsägaren till Näsby 4:291 erhöll därför, eftersom HovR fastställde beslutet om 
att ägaren skulle svara för hälften av kostnaden, en lägre ersättning då 
marköverföringarna skedde samtidigt än om de hade skett vid olika tillfällen. 
Hovrätten motiverade kostnadsfördelningen i detta fall med att båda fastigheterna haft 
nytta av förrättningen eftersom fastighetsindelningen bringats i överensstämmelse 
med detaljplanen. Vad som bör påpekas är att förrättningskostnaderna med stor 
sannolikhet totalt sett blir mindre om två marköverföringar görs samtidigt än om de 
delas upp i två skilda förrättningar.  
 
Noterbart är även att marginalvärdet bestämdes till 50 % av råtomtmarksvärdet och 
inte till ett marginalvärde av tomtmarksvärdet. Innebörden av detta är att ersättningen 
bestäms till ett för lågt värde.   
 
3.7 Svea HovR Ö 8851-04 2005-07-14 (LMV V 05:7) 

Bakgrund 
I samband med en avstyckning beslutade LM att upphäva ett antal servitut. Servituten 
hindrade den tillträdande fastighets användning enligt gällande detaljplan och kunde 
därför upphävas. Servituten avsåg bland annat parkering till förmån för 17 fastigheter 
som låg i ett bebyggelseområde intill den tjänande fastigheten. Sedan servituten 
bildats hade en gemensamhetsanläggning inrättats vilken tillgodosåg härskande 
fastigheters behov av parkeringsutrymme. Rättigheterna kolliderade och LM menade 
att servituten borde ha upphävts då gemensamhetsanläggningen inrättades. Eftersom 
servituten inte hade någon självständig betydelse bedömde LM att någon ersättning 
för upphävandet av servituten inte skulle utgå. LM beslutade att förrättningskostnader 
skulle betalas av tillträdaren.  
 
Yrkande 
Ägarna till några utav de härskande fastigheterna överklagade LM:s beslut och yrkade 
i första hand att servituten skulle bestå och i andra hand att ersättning skulle utgå 
enligt olika yrkade belopp.  
 
Fastighetsdomstolen 
FD konstaterade att det behov servituten täckte var tillgodosett genom 
gemensamhetsanläggningen. Men eftersom servituten inte upphävts då 
gemensamhetsanläggningen bildats skulle ersättningsfrågan prövas utan hänsyn tagen 
till att härskande fastigheter såsom delägare av gemensamhetsanläggningen fått 
tillgång till annan mark som totalt sett torde ha medfört en värdehöjning för 
servitutshavarnas fastigheter.  
 
Området hade aldrig utnyttjats för parkering och i övrigt hade marken använts i 
mycket begränsad omfattning. Om servituten upphörde att gälla kunde området ingå 
som tomtmark. FD fann att det var uppenbart att värdeminskningen för härskande 
fastigheter var obetydlig och väsentligen understeg värdeökningen för den tjänande 
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fastigheten. FD argumenterade att vid överföringar av mark i likartade fall fördelades 
den nybildade tomtens marknadsvärde efter avdrag för fastighetsbildningskostnader 
lika på kvm oavsett var byggrätten är belägen. FD uttalade att i brist på utredning i 
målet skulle en skälighetsbedömning av ersättningen göras utifrån det värde 
servitutsområdet skulle ha åsatts om det hade varit frågan om överföring av mark till 
en tomt.  
  
Taxeringsvärdet för en färdig tomt om 2 200 kvm utan VA men inklusive 
tomtanläggningar och väganslutningar var 445 000 kr inom området. Marknadsvärdet 
uppskattades till ett värde om ca 230 000 kr, (1,33*850 kvm*445 000 kr/2 200 kvm= 
230 000 kr). Värdet av servituten uppskattas motsvara 2/3 av markvärdet dvs. 9 000 
kr per fastighet. Efter avdrag för förrättningskostnader, trädgårdsanläggningar och 
anslutning till väg, uppskattningsvis 80 000 kr motsvarande 4 000 kr per fastighet 
fann domstolen att en ersättning skulle utgå med 5 000 kr per fastighet.  
 
Hovrätten 
Ägarna till härskande fastigheter överklagade FD:s dom. Hovrätten gjorde emellertid 
ingen annan bedömning än den fastighetsdomstolen hade gjort och avslog 
överklagandet.  
 
Kommentar 
Domstolen kommer i detta fall fram till att värdet av servituten är 2/3 av markvärdet. 
Det är lite oklart vad de menar med ”värdet” och detta skulle kunna tolkas på olika 
sätt. Ett sätt att se det är att domstolen använder genomsnittvärdeprincipen. Men det 
går även att se det som att de gör en skälighetsbedömning och att de med servitutens 
värde egentligen menar ersättning. I detta fall säger domstolen att de i brist på 
underlag var tvungen att göra en skälighetsbedömning av ersättningen utifrån det 
värde servitutsområdet skulle ha åsatts om det hade varit frågan om överföring av 
mark till en tomt. Om domstolen gör en skälighetsbedömning och värdet av servituten 
motsvarar ersättningen fördelar domstolen kostnaderna sedan genom att dra av dem 
från ersättningen. Det framgår emellertid inte hur kostnaderna i detta fall fördelas 
efter nyttan.  
  
3.8 MÖD F 4203-12-20 2013-02-12 

Bakgrund 
Genom fastighetsreglering överfördes ett markområde på 440 kvm som tidigare 
utgjort en samfällighet för gångväg till en bostadsfastighet. Tillträdande fastighet 
skulle efter regleringen få en areal på ca 3 036 kvm vilket innebar att fastigheten 
kunde delas upp i tre fastigheter som alla stämde överens med en 
detaljplanebestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 1 000 kvm.  
 
LM förordnade att en sakkunnig skulle utföra en värdering vilken ersättningsbeslutet 
sedan grundade sig på. Värdet för en obebyggd fastighet uppskattades utifrån 
ortspriser till 1 100 000 kr. Detta värde användes för att få fram det genomsnittliga 
värdet per kvm för tomten. Tomten var 1 010 kvm stor vilket innebar ett värde på 1 
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089 kr/kvm. Detta värde skulle fördelas efter antalet kvadratmeter som var fastighet 
bidrog med till den nya tomten. För samfälligheten innebar det en ersättning på 440 
kvm * 1 089 = 479 000 kr. LM motiverade att ”då det är praxis att 
förrättningskostnaderna delas lika mellan de som delar vinsten avräknas en schablon 
för hälften av förrättningskostnaderna. Här uppskattas den totala 
förrättningskostnaden till 100 000 kr”. Ägarna till den tillträdande fastighet skulle 
därför betala 429 000 kr direkt till ägarna av samfälligheten.  
 
I den värdering som utförts externt uttrycktes liknande mening om 
förrättningskostnadernas fördelning. Det sades att det var ”skäligt att 
förrättningskostnaderna delades lika med tanke på att vinstfördelningen ger ett så pass 
likvärdigt resultat”. 
 
Yrkande 
Föreningen överklagade förrättningen och yrkade i första hand att beslutet skulle 
undanröjas och förrättningen ställas in. I andra hand att ersättningen skulle motsvara 3 
000 kr/kvm. Som grund för andrahandsyrkandet anförde föreningen även att det var 
felaktigt att förrättningskostnaderna delvis fördelats på samfälligheten.  
 
Mark- och miljödomstolen  
MMD ogillade föreningens ändringsyrkanden och uttalade angående 
förrättningskostnaderna att ”med den vinstfördelningsgrund som lantmäteriet använt 
framstår det vidare som skäligt att förrättningskostnader i värderingen fördelats lika 
mellan parterna”.  
 
Mark- och miljööverdomstolen 
MÖD gjorde inte någon annan bedömning än MMD och avslog överklagandet. 
 
Kommentar 
Genomsnittsvärdeprincipen användes i detta fall men troligtvis med ett 
råtomtmarksvärde utan avdrag för förrättningskostnaderna. Därefter delades 
förrättningskostnaderna lika genom att minska ersättningen med hälften av kostnaden. 
Det görs alltså två avvikelser från genomsnittsvärdeprincipen, först genom att det inte 
är ett rent råtomtmarksvärde och sedan då kostnaderna delas lika. Genom att göra på 
detta sätt blir det ekonomiska resultatet i princip rätt men detta beror på att dessa 
avvikelser görs efter varandra.  
 
Utifrån MMD:s uttalande är det svårt att avgöra om domstolen faktiskt anser att det är 
skäligt att kostnaderna delas lika utifrån ett antagande om att 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpas på rätt sätt eller att det är skäligt eftersom LM 
använde ett råtomtmarksvärde utan avdrag för förrättningskostnader.  
 
3.9 Analys och jämförelse av samtliga rättsfall  

De ovan redovisade rättsfallen är tillsynes varierande och skiljer sig en del åt. Alla 
berör dock fördelningen av förrättningskostnader på något sätt. Generellt ska sägas att 
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domstolen är bunden av vad parterna yrkat i målet vilket styr och påverkar utgången i 
rättsfallen. Detta inverkar klart på tolkningen av rättsfallen och vilka slutsatser som 
kan dras.  
 
En faktor som kan påverka kostnadsfördelningen är hur ingångsvärdet, alltså det 
markvärde som ska fördelas över arealen för den ”nya” fastigheten bestäms. Som det 
redogjorts för ska det i genomsnittsvärdeprincipen användas ett råtomtmarksvärde, 
vilket motsvarar ett tomtmarksvärde med avdrag för exploateringskostnader som till 
exempel normala förrättningskostnader. I MÖD F 4203-12-20  användes 
genomsnittsvärdeprincipen men troligtvis med ett råtomtmarksvärde utan avdrag för 
förrättningskostnader. Genom att inte dra av förrättningskostnaderna används ett för 
högt värde vilket i sin tur innebär att den ersättning som betalas blir högre än om ett 
rent råtomtmarksvärde används. Om tillträdande fastighetsägare betalar 
förrättningskostnaden och dessutom en ersättning som är för hög på grund av att 
förrättningskostnaderna inte dragits av kan det nästan ses som om ägaren betalar en 
högre förrättningskostnad än normalsituationen.  
 
I förhållande till jämkning belyses två olika situationer i rättsfallen. I HovR Ö Norrl. 
UÖ 2083 jämkas ersättningen direkt till tillträdande fastighets marknadsvärdeökning 
utan att ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen bestämts och i Svea HovR Ö 
2699/92 kontrolleras inte om jämkning var nödvändig. Genom att jämka ersättningen 
direkt och inte bestämma vilken ersättning som erhållits med 
genomsnittsvärdeprincipen är det ovisst om principen ger en ersättning som faller 
inom eller utanför likvidintervallet och om det faktiskt är nödvändigt att jämka 
ersättningen. Detta får konsekvens för kostnadsfördelningen eftersom om 
genomsnittsvärdeprincipen ger en ersättning som ligger inom intervallet ska 
kostnaderna enligt NJA 1989 s. 431 läggas på tillträdaren men om det är nödvändigt 
att jämka till tillträdande fastighets marknadsvärdeökning ska kostnaden läggas på 
avträdaren. Det går alltså inte med fullständig säkerhet slå fast att 
kostnadsfördelningen i förevarande fall är riktig. En osäkerhet kring 
kostnadsfördelningen föreligger på liknande sätt då det inte utförs någon kontroll om 
ersättningen behöver jämkas. I Svea HovR Ö 2699/92 bestämde LM ersättningen 
enligt genomsnittsvärdeprincipen och från denna ersättning drogs sedan 
förrättningskostnaderna bort, vilket innebar att avträdaren egentligen betalde 
förrättningskostnaderna. Från NJA 1989 s. 431 framgår, som tidigare redogjorts för,  
att i fall där ersättningen bestäms enligt genomsnittsvärdeprincipen ska tillträdaren 
normalt svara för förrättningskostnaderna och det endast blir aktuellt att kostnaderna 
läggas på avträdaren om det är nödvändigt att jämka ersättningen till tillträdande 
fastighets marknadsvärdeökning. Jämfört med NJA 1989 s. 431 skiljer sig således 
förfarandet i Svea HovR Ö 2699/92 genom att förrättningskostnaderna betalas av 
avträdaren trots att ersättningen bestämts till ett genomsnittsvärde.  
 
Även Svea HovR Ö 6148-02 är intressant utifrån jämkningsaspekten. I rättsfallet 
gjordes ett markbyte där det ena markområdet värderades till ett genomsnittsvärde 
och det andra till ett marginalvärde då marken inte var nödvändig för att utnyttja 
byggrätten.  Kostnaderna delades lika mellan fastighetsägaren men hade regleringarna 
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skett vid skilda tillfällen hade endast en av fastighetsägarna fått betala kostnaderna. I 
rättsfallet betalar alltså tillträdaren till ett utav markområdena förrättningskostnaderna 
trots att den ersättning som erhållits motsvarade fastighetens marknadsvärdeökning. 
Kostnaderna borde utifrån principerna i NJA 1989 s. 431 ha lagts på avträdaren. Att 
det skulle föreligga skillnad ur kostnadsfördelningssynpunkt i fall flera 
fastighetsregleringar görs samtidigt eller var för sig kan uppfattas förvånande. I detta 
fall ansåg domstolen att det var skäligt eftersom båda fastighetsägare hade nytta av att 
fastighetsindelningen bringades i överensstämmelse med detaljplanen.  
 
I det aktuella rättsfallet finns ytterligare en intressant aspekt att belysa och det är att 
marknadsvärdeökningen bestämdes som ett marginalvärde av råtomtmarksvärdet och 
inte tomtmarksvärdet som det bör vara. Används råtomtmarksvärde felaktigt på detta 
sätt ett kommer marknadsvärdeökningen att bestämmas till ett för lågt värde.   
 
I två rättsfall Svea HovR Ö 3577/95 och Svea HovR Ö 8851-04 frångick domstolen 
genomsnittsvärdeprincipen och gjorde en skälighetsbedömning av ersättningen. I de 
båda rättsfallen behandlades kostnadsfördelningen på något olika sätt. I det första 
rättsfallet menade domstolen, bland annat eftersom de var hänvisade till att göra en 
skälighetsbedömning, att den likvid som skulle erläggas inte skulle reduceras med del 
av förrättningskostnaderna. I det andra rättsfallet tog domstolen hänsyn till 
kostnadsfördelningen genom att dra av kostnaderna från ersättningen. Att 
skälighetsbedöma ersättningen som gjorts i de båda rättsfallen ingår inte som ett led i 
genomsnittsvärdeprincipen utan ligger utanför denna. Förrättningskostnaderna ska 
enligt FBL 5:13 fördelas efter nyttan och då båda gör en vinst ska 
förrättningskostnaden fördelas mellan tillträdaren och avträdaren. Hur denna 
fördelning har gjorts i de båda rättsfallen går inte att utröna. Att kostnadsfördelningen 
däremot ska beaktas som gjorts i det andra rättsfallet torde vara det som står i bäst 
överenstämmelse med villkoret i FBL 5:13.  
 
Då ett råtomtmarksvärde beräknas ska avdrag för förrättningskostnaden göras genom 
att den normala schabloniserade förrättningskostnaden och inte den faktiska 
kostnaden dras av. Av allt att döma användes i flera av de påträffade rättsfallen, bland 
annat HovR Ö Norrl. UÖ 2083 och Svea HovR Ö 2699/92, den faktiska kostnaden 
istället för den normala kostnaden, vilket således avviker från 
genomsnittsvärdeprincipen.  
 
Ett intressant rättsfall är även HovR Ö 1476-00 som gällde en förrättning där det från 
början fanns en båtnad men på grund av utvecklingen i ärendet blev den faktiska 
förrättningskostnaden så stor att det inte längre fanns någon vinst. Avträdande 
fastighetsägare fick bidra till förrättningskostnaderna med en andel som motsvarande 
dennes vinst. Resterande del svarade tillträdaren för som därmed fick bära den förlust 
som uppstod. Det får anses stå i överensstämmelse med RF 2:15 att den 
fastighetsägare som blir av med mark inte ska drabbas av förlust genom att få svara 
för förrättningskostnader som inte täcks av dennes vinstandel. Uppstår det ingen vinst 
i förrättningen kan det därför tyckas vara rimligt att den tillträdande fastigheten, som 
ofta även är den som har ansökt om förrättningen, bär risken att gå med förlust. 
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Rättsfallet är även intressant i fall någon part, främst avträdaren, försöker obstruera på 
ett sätt som fördyrar förrättningen till den grad att båtnad inte längre finns. 
Avträdaren skulle enligt rättsfallet i så fall riskera att stå utan vinstandel då den skulle 
användas för att täcka del av förrättningskostnaden. Däremot skulle avträdaren inte gå 
med förlust.  
 
Ur flera aspekter är även rättsfall RH 2000:40 intressant. För att skydda 
panträttshavarna var det nödvändigt att ersättning utgick trots att parterna avtalat att 
det inte skulle göra det. Hovrätten uttalar att ersättningen ska bestämmas enligt 
reglerna vid vinstfördelning och inte endast med avträdande fastighets 
marknadsvärdeminskning som utgångspunkt. Vidare ska fördelningen av 
förrättningskostnaderna bestämmas utan hänsyn tagen till vad parterna inbördes 
avtalat om. Domstolen menar således att det i värderingen inte ska tas någon hänsyn 
till vad parterna avtalat om enligt FBL 2:6. I det aktuella fallet hade parterna 
sinsemellan avtalat att avträdaren skulle betala förrättningskostnaderna men eftersom 
HovR höjde den slutliga likviden blev faktiskt den tillträdande fastighetsägare som 
stod för kostnaderna. En intressant tanke är om rättsfallet analogt kan tillämpas i en 
situation där tillträdaren och inte avträdaren tagit på sig kostnadsansvaret och 
ersättningen jämkas till tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. Skulle det i ett 
sådant fall vara brukligt att minska ersättningen till avträdaren motsvarande 
förrättningskostnaden så att det är avträdaren som egentligen svara för kostnaden? 
 
Som framgått är rättspraxis från underinstanserna tämligen brokig där några rättsfall 
direkt avviker från NJA 1989 s. 431 och några lyfter fram andra aspekter av 
kostnadsfördelningen. Vad som kan konstateras är att det finns flera olika 
omständigheter och faktorer som kan påverka förrättningskostnadernas egentliga 
fördelning. Det finns dels flera olika sätt som värderingen kan skilja sig från den mest 
använda metoden, t.ex. genom att ett rent råtomtmarksvärde inte används och dels 
kan själva beslutet om kostnadsfördelningen skilja sig, t.ex. genom att kostnaderna 
delas lika, vilket i sin tur påverkar den egentliga vinstfördelningen.  
 
Det finns även situationer i förhållande till jämkning då det råder osäkerhet kring 
huruvida kostnadsfördelningen är korrekt eller inte. Detta uppträder dels då en 
ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen inte bestäms utan jämkning sker direkt 
och dels då det inte kontrolleras om ersättningen eventuellt skulle behövas jämkas till 
tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. Det är svårt för den utomstående att 
avgöra om kostnadsfördelningen är korrekt om alla de schematiska stegen i 
värderingen inte redovisas och det dessutom inte finns någon kommentar om varför 
stegen inte görs.   
  



Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning 
 

 53 

 
 
4. Lantmäteriförrättningar 
För att besvara frågan hur kostnadsfördelningen mer generellt görs och inte bara i de 
fall som överklagats har flera förrättningsakter undersökts.  
 
4.1 Tillvägagångssätt och urval 

Utifrån de sökkriterier som uppställts i Agresso erhölls 250 förrättningar. De 
förrättningar som sorterades bort var skadeersättningsfall och de fall där 
förrättningsakten saknades i det digitala arkivet. Totalt, inklusive sökmetoden på 
bilaga UT1, erhölls 35 akter. Dessa akter lästes igenom och inventerades utifrån ett 
antal frågor. Därefter analyserades och sammanställdes materialet, vilket presenteras i 
följande avsnitt. I Bilaga 1. Lantmäteriförrättningar presenteras de enskilda 
förrättningarna var för sig.  
 
4.2 Analys och jämförelse av förrättningarna  

I de flesta, 27 av 35 förrättningar, betalade den tillträdande fastighetsägaren 
förrättningskostnaderna enligt kostnadsfördelningsbeslutet. Det var vanligt, i 22 
förrättningar, att det antingen stod i ansökan att tillträdaren skulle betala kostnaderna 
eller att kostnaderna lades på tillträdaren enligt överenskommelse utifrån FBL 2:6.  
 
Det beslutades inte i någon förrättning att avträdande fastighetsägare skulle betala 
hela förrättningskostnaden men i tre förrättningar fördelades kostnaden mellan 
avträdaren och tillträdaren och av dessa delades kostnaden lika i vart fall i två 
förrättningar.  
 
I två förrättningar fanns det två tillträdare men endast den ena betalade 
förrättningskostnaderna. Kommunen som varken var tillträdare eller avträdare  
betalade  kostnaden i en förrättning och i en annan togs inget kostnadsbeslut alls.  
 
Tabell 1 visar hur FLM valt att fördela kostnaderna enligt kostnadsfördelningsbeslutet. 

Kostnadsfördelning Antal 
förrättningar 

Kostnaderna betalas enligt beslutet av tillträdande fastighetsägare 27 st (77 %) 
Kostnaderna delas enlig beslutet mellan tillträdaren och avträdaren 3 st (9 %) 
Kostnaderna läggs på tillträdaren pga. FBL 2:6 eller skrivelse i ansökan  22 st (63 %) 
Kommunen, som varken är tillträdare eller avträdare, betalar kostnaden 1 st (3 %) 
Inget kostnadsfördelningsbeslut tas i förrättningen 1 st (3 %) 

 
I förrättningarna bestämdes tomtmarksvärdet både utifrån taxeringsvärdet och 
ortsprismaterial. I 17 förrättningar bestämdes tomtmarksvärdet utifrån taxeringsvärdet 
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och i nio förrättningar utifrån ett ortprismaterial. Det var även vanligt att 
tomtmarksvärdet bestämdes som ett vägt medelvärde av både taxeringsvärdet och ett 
ortsprismaterial. Endast i sju förrättningar kommenterades vilka kostnader 
ortprismaterialet innehöll.  
 
Vilka kostnader och på vilket sätt dessa kostnader drogs av ifrån tomtmarksvärdet för 
att erhålla råtomtmarksvärdet varierade i förrättningarna. I fyra förrättningar drogs 
inga förrättningskostnader av men dock övriga exploateringskostnader och i 13 
förrättningar bestämdes inte något råtomtmarksvärde alls. I sex av de förrättningar där 
det inte bestämdes något råtomtmarksvärde kommenterades emellertid att jämkning 
var nödvändigt och ersättningen bestämdes utifrån tomtmarksvärdet.  
 
När råtomtmarksvärdet beräknades drogs exploateringskostnaderna oftast av som 
specifika summor för fastighetsbildning, VA och tomtanläggningar och av allt att 
döma användes oftast den normala förrättningskostnaden. I fyra förrättningar drogs 
emellertid alla exploateringskostnaderna av som en klumpsumma och i tre 
förrättningar som en procentsats. När avdrag görs på något av dessa sätt går det inte 
att avgöra hur stort avdrag som gjorts för fastighetsbildning och det föreligger en 
osäkerhet om denna kostnad motsvarar den normala kostnaden.  
 
Råtomtmarksvärdet ska delas med arean inom den nya tomten för att erhålla rätt 
genomsnittsvärde. Det framgick inte alltid vilken area som använts i beräkningen. I 
fyra förrättningar framgick det dock att arean av den tidigare tomten felaktigt använts. 
 
Tabell 2 visar hur tomtmarksvärdet bestämt samt hur och vilka avdrag som gjorts för 
exploateringskostnader för att erhålla råtomtmarksvärdet. 

Råtomtmarksvärdet Antal 
förrättningar 

Bestäms utifrån taxering/ortspris Taxv. 17 st (48 %)   
Ortsp. 9 st (26 %) 

Vägt medelvärde av taxering och ortspris 9 st (26%) 
Det kommenteras inte vilka kostnader som ingår i ortprismaterialet  28 st (80 %) 
Råtomtmarksvärdet innehåller förrättningskostnader 4 st (11 %) 
Råtomtmarksvärdet bestäms inte 13 st (37 %)* 
Exploateringskostnaderna dras ifrån som en procentsats 3 st (9 %)** 
Exploateringskostnaderna dras ifrån som en klumpsumma 4 st (11 %) 
Värdet fördelas inte på arean inom den nya tomten 4 st (11 %) 
*I sex förrättningar kommenterades att jämkning var nödvändigt. I två förrättningar bestämdes 
råtomtmarksvärdet som ett vägt genomsnitt mellan värdet enligt taxeringsvärde och ortsprismaterial. 
Kostnaderna drogs då bort i värdet enligt taxeringen men ej i ortsprismaterialet.  

** I två förrättningar drogs ej förrättningskostnaderna av  men dock övriga exploateringskostnader. 

I undersökningen av förrättningarna konstaterades att marknadsvärdeökningen och 
marknadsvärdeminskningen inte alltid bestämdes. I 17 förrättningar bestämdes inte 
marknadsvärdeökningen och i 27 förrättningar bestämdes inte 
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marknadsvärdeminskningen. Av de förrättningar där marknadsvärdeökningen inte 
bestämts kommenterades i nio förrättningar att ersättningen enligt 
genomsnittsvärdeprincipen var lägre än marknadsvärdeökningen och jämkning till 
marknadsvärdeökningen behövdes alltså inte i dessa fall. På motsvarande sätt 
kommenterades i 13 förrättningar att ersättningen enligt principen var högre än 
marknadsvärdeminskningen.  
 
Normalt ska marknadsvärdeökningen och marknadsvärdeminskningen bestämmas till 
ett marginalvärde utifrån ett tomtmarksvärde. Det noterades emellertid i 
förrättningarna att marknadsvärdeökningen för tillträdande fastighet förvånansvärt 
ofta, i hela sju förrättningar bestämdes till ett marginalvärde utifrån 
råtomtmarksvärdet. I en förrättning bestämdes även marknadsvärdeminskningen till 
ett marginalvärde  utifrån råtomtmarksvärdet. Konsekvensen av att använda ett 
råtomtmarksvärde istället för ett tomtmarksvärde blir att marknadsvärdeökningen 
respektive marknadsvärdeminskningen bestäms till ett för lågt värde.  
 
Tabell 3 visar huruvida marknadsvärdeökningen och marknadsvärdeminskningen bestämts samt om det 
utgåtts från ett tomtmarksvärde eller ett råtomtmarksvärde. 

Marknadsvärdeökning/minskning Antal 
förrättningar 

MVÖ bestäms inte 17 st (48 %)* 
MVM bestäms inte 27 st (77 %)** 
MVÖ bestäms utifrån ett råtomtmarksvärde 7 st (23 %) 
MVM bestäms utifrån ett råtomtmarksvärde 1 st (3 %) 
* I nio förrättningar kommenterades att ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen var lägre än 
marknadsvärdeökningen.   

**I 13 förrättningar kommenterades att ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen var högre än 
marknadsvärdeminskningen. 

Det var relativt vanligt att det fanns ett behov av att jämka ersättningen i 
förrättningarna.  I 15 förrättningar jämkades det till marknadsvärdeökningen för den 
tillträdande fastigheten och i två förrättningar jämkades det till 
marknadsvärdeminskingen för den avträdande fastigheten. I fyra förrättningar 
förekom det, precis som i rättsfallen, att det överhuvudtaget inte kontrollerades om 
jämkning var nödvändig. Att det inte kontrolleras om det är nödvändigt att jämka 
innebär att det föreligger en osäkerhet huruvida ersättningen faller inom 
likvidintervallet och i så fall kan accepteras. 
 
I tre förrättningar bestämdes aldrig något råtomtmarksvärde och ersättning enligt 
genomsnittsvärdeprincipen, utan istället jämkades direkt till marknadsvärdeökningen 
alternativt marknadsvärdeminskningen. Genom att jämka ersättningen direkt och inte 
bestämma ersättningen enligt genomsnittvärdeprincipen föreligger det viss osäkerhet 
kring huruvida det verkligen var nödvändigt att jämka ersättningen. Eftersom 
kostnaderna ska fördelas olika beroende på om ersättningen hamnar inom 
likvidintervallet alternativt om det jämkas till marknadsvärdeökningen uppstår en viss 
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osäkerhet om kostnaderna fördelats korrekt, vilket det redan resonerats kring i 
rättsfallsanalysen. 
 
Som det redan noterats förekom det ganska ofta att ersättningen jämkades till 
tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. Om RH 2000:40 analogiseras skulle det 
egentligen, som det redan resonerats kring i analysen av rättsfallen, vara avträdaren 
som borde betala kostnaderna, genom att ersättningen sänks motsvarande 
förrättningskostnaden. Detta har emellertid inte gjorts i någon förrättning och i alla 
fall där det fanns en överenskommelse betalade tillträdare fastighetsägaren 
förrättningskostnaderna. I dessa fall tog således tillträdaren på sig en förlust. En klar 
skillnad föreligger därmed mellan utgången i RH 2000:40 och vad som framkommit i 
förrättningarna.  
 
Tabell 4 beskriver hur ofta det förekom jämkning. Vidare beskrivs hur ofta det inte kontrollerades om 
jämkning var nödvändig och hur ofta det jämkades direkt. Till sist redovisas även hur vanligt det var att 
tillträdaren betalade kostnaderna vid jämkning till marknadsvärdeökningen och därmed tog på sig en 
förlust.  

Jämkning Antal 
förrättningar 

Jämkning sker till MVÖ 15 st (43 %) 
Jämkning sker till MVM  2 st (6 %) 
Det kontrolleras inte om jämkning är nödvändigt (borde det ha jämkats?) 4 st (11 %) 
Ersättning enligt GVP bestäms inte utan det jämkas direkt (verkligen 
nödvändigt att jämka?) 

3 st (8 %) * 

Jämkning sker till MVÖ och kostnaderna betalas av tillträdaren pga. 
FBL 2:6 eller skrivelse i ansökan (tillträdaren tar på sig en förlust) 

10 st (29%)** 

*I två förrättningar jämkas det till MVM. 

**I fem av förrättningarna jämkades det samtidigt till vinst eftersom ett råtomtmarksvärde användes då 
MVÖ beräknades. 

Som tidigare nämnts bestämdes råtomtmarksvärdet inte alltid i förrättningarna och i 
fem förrättningar användes tomtmarksvärdet istället för råtomtmarksvärdet i 
genomsnittsvärdeprincipen. Om tomtmarksvärdet används istället för 
råtomtmarksvärdet kommer ett för högt markvärde som innehåller 
förrättningskostnader användas. Tillträdaren kommer betala en för hög ersättning och 
det går nästan att säga att tillträdaren betalar en högre förrättningskostnad än normalt, 
vilket togs upp i rättsfallsanalysen.  
 
Det beskrevs tidigare att marknadsvärdeökningen och marknadsvärdeminskingen i 
vissa förrättningar bestämts till ett marginalvärde av råtomtmarksvärdet och inte till 
ett marginalvärde av tomtmarksvärdet. En särskilt intressant situation uppstod i sex 
förrättningar då det jämkades till marknadsvärdeökningen och 
marknadsvärdeökningen bestämdes utifrån ett råtomtmarksvärde. I dessa förrättningar 
användes som tidigare beskrivits ett för lågt markvärde vilket innebar att 
marknadsvärdeökningen bestämdes under den egentliga marknadsvärdeökningen. 
Resultatet blev att det inte bara jämkas så att förlust undveks utan att det faktiskt 
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jämkas till vinst, vilket inte torde vara möjligt enligt FBL 5:11. När ersättningen 
hamnar inom likvidintervallet ska kostnaderna betalas av tillträdande fastighetsägare 
och när ersättningen sätts lika med marknadsvärdeökningen ska kostnaderna läggas 
på avträdaren. Det är oklart hur kostnaderna ska fördelas när det jämkas till vinst på 
det här sättet.  
 
Slutligen kommer kostnadsfördelningen även att påverkas av när 
förrättningskostnaderna dras av. I en förrättning noterades att det gjordes avdrag för 
VA och tomtanläggningar men inte för fastighetsbildning. Därefter beräknades ett 
genomsnittsvärde som multiplicerades med överförd areal och först därefter drogs 
förrättningskostnaden av från ersättningen. Genom att göra på detta sätt kommer den 
avträdande fastighetsägaren att bära en mycket högre andel av förrättningskostnaden 
än om förrättningskostnaden dragits av innan genomsnittsvärdet beräknats. Detta 
eftersom förrättningskostnaden inte fördelas på hela den nybildade fastighetens areal.  
 
Tabell 5 beskriver olika situationer där kostnadsfördelningen påverkats. 

Påverkan på kostnadsfördelningen Antal 
förrättningar 

Tomtmarksvärde används i GVP (tillträdaren betalar för mycket) 5 st (14 %)* 
Jämkning till MVÖ och MVÖ har bestämts utifrån råtomtmarksvärdet 
(jämkar till vinst) 

6 st (17 %) ** 

Förrättningskostnaderna dras först ifrån efter att ett genomsnittsvärde 
beräknats (avträdaren bär en större del av förrättningskostden) 

1 st (3 %) 

* I en förrättning jämkas till MVÖ vilket gör att det inte får någon påverkan på slutresultatet att 
tomtmarksvärdet används i GVP.  

**I två förrättningar användes råtomtmarksvärdet inklusive förrättningskostnader.  
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5. Intervjuer 
För att få svar på frågor som berörde varför problem med kostnadsfördelningen finns 
och om någon förbättring bör ske och i så fall hur, hölls intervju med Andreas 
Hellström, funktionschef Lantmäteriet i Linköping och Anna Isgren, 
förrättningslantmätare Lantmäteriet i Malmö. De enskilda intervjuerna finns i Bilaga 
2. Intervjuer, där det också går att se vilka intervjufrågor som ställdes.  
 
5.1 Sammanställning av intervjuer 

Det svåraste inom värdering tycks, utifrån båda intervjuerna, vara att hitta ett bra 
värderingsunderlag. Företrädesvis används ett ortsprismaterial men i vissa fall, då det 
inte skett tillräckligt många överlåtelser inom det aktuella området är det svårt att få 
fram ett sådant material. Särskilt stort är problemet på landsbygden, vilket gör att det 
ibland måste utgås ifrån ett taxeringsunderlag. Taxeringsmetoden är emellertid 
mycket schabloniserad vilket gör att den används som en sista utväg.  
 
Det är generellt svårt att veta vilka kostnader som har lagts ner i ett ortsprismaterial. 
Det är t.ex. svårt att veta om fastigheterna är VA-anslutna och när det i så fall gjordes. 
Ett problem i förhållande till förrättningskostnaden är att det inte går att veta vem som 
betalat kostnaden. Skulle det vara köparen ska något avdrag för förrättningskostnader 
inte ske. Vilka avdrag för exploateringskostnader som ska göras är ofta en bedömning 
utifrån erfarenhet och värderaren måste göra flera ställningstagande.  
 
I båda intervjuerna betonas att en värdering inte får ge sken av att den är bättre än vad 
den är. Om många delposter dras av kan det ge en bild av att värderingen är mer exakt 
än vad den egentligen är. I en intervju framkom att om väldigt detaljerade avdrag görs 
så måste det finnas belägg för dessa eller så måste värderaren redovisa sina 
antaganden. Antagandena kan emellertid komma att ifrågasättas av den som 
förrättningen går emot vilket då är något förrättningslantmätaren måste bemöta. 
Risken finns då att förrättningen överklagas på grund av bagatellartade saker som i 
slutänden inte har någon större inverkan på det ekonomiska resultatet. Det kan 
diskuteras om det finns någon vinst i att redogöra för alla bedömningar som görs i 
värderingen om slutresultatet av värderingen är ”korrekt”. Det påmindes även i 
intervjun om att en värdering är en bedömning och alla antagande som värderaren gör 
skrivs inte ut i värderingsutlåtandet. Ett utlåtande kan således se felaktigt ut trots att 
det inte är det.  
 
Det framgick i intervjuerna att det för många i allmänhet tycks vara svårt att skilja på 
begreppen råtomtmarksvärde och tomtmarksvärde och förstå när och varför det ena 
eller det andra ska användas. Råtomtmarksvärdet kan vara svårt att pedagogiskt 
förklara och i en intervju föreslogs att det kanske hade varit enklare att kalla det 
byggrättsvärde per kvm eller något liknande då detta eventuellt hade beskrivit 
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begreppets innebörd bättre. Tomtmarksvärdet brukar vara det lättaste att förklara då 
det helt enkelt är marknadsvärdet.  
 
Det fanns en tydlig konsensus i intervjuerna om att genomsnittsvärdeprincipen är 
väldigt tydligt definierad i praxis och att den som värderingsprincip egentligen inte är 
svår att tillämpa. Metoden bygger på enkla beräkningar och det borde vara enkel att 
schematiskt göra rätt steg. Det svåra i praktiken tycks snarare vara att hitta ett bra 
värderingsunderlag och att tillvägagångssättet för hur värdena tas fram kan skilja sig 
från fall till fall.   
 
I en intervju framhölls dock att genomsnittsvärdeprincipen i vissa fall rent 
pedagogiskt kan vara svår att förklara för fastighetsägaren. Ett exempel på detta är då 
genomsnittsvärdeprincipen ger en relativt hög ersättning som med råge överstiger 
marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten. I denna situation kommer 
ersättningen att behöva jämkas ner till marknadsvärdeökningen, och det kan vara 
svårt för fastighetsägaren att förstå varför den slutliga ersättningen blir lägre när den 
först beräknats till väsentligt högre. 
 
Det tycks finnas flera anledningar till varför den egentliga kostnadsfördelningen på 
olika sätt skiljer sig från den normala fördelningen. Troligt är att det både 
förekommer omedvetna och medvetna fel. En anledning till omedvetna fel är att 
värderaren inte förstått grundtanken bakom genomsnittsvärdeprincipen och på grund 
av detta inte förstår konsekvenserna för kostnadsfördelningen. I en intervju 
poängterades att de tvångsvisa vinstfördelningsfallen inte är så många och det är 
ganska sällan som den enskilde förrättningslantmätaren utför sådana värderingar. 
Detta ger en avsaknad av rutin som gör att värderingsresultatet kan bli varierande.  
 
I båda intervjuerna nämndes att en anledning till varför det förekommer medvetna 
avvikelser från genomsnittsvärdeprincipen är att värderaren anser att det ekonomiska 
resultatet blir skäligt om kostnadsfördelningen inte görs på ett annat sätt. I 
genomsnittsvärdeprincipen finns det inget utrymme för att skälighetsbedöma 
ersättningen, utan det går endast att göra en bedömning om ersättningen hamnar inom 
likvidintervallet eller behöver jämkas. Hamnar ersättningen inom likvidintervallet, 
alternativt sätts till marknadsvärdeminskningen eller marknadsvärdeökningen är den 
enligt praxis skälig. I en intervju framhölls det att det kan vara ovant för 
förrättningslantmätaren att förhålla sig till en sådan tydlig praxis då detta är relativt 
ovanligt. Vidare betonades att det är väldigt vanligt att förrättningslantmätaren i andra 
sammanhang alltid kontrollerar om slutresultatet är skäligt. Detta är ett invant 
arbetssätt som kan vara svårt att frångå. Enligt FBL 5:10a 3 st. ska vinsten dessutom 
fördelas på ett skäligt sätt och det kan vara så att genomsnittsvärdeprincipen inte tar 
hänsyn till alla parametrar i den aktuella värderingssituationen.  
 
Det finns olika faktorer som kan påverka förrättningslantmätarens benägenhet att vilja 
göra en skälighetsbedömning av resultatet. I en intervju förklarades att en anledning 
kan vara att förrättningslantmätaren tidigare gjort liknande förrättningar men där 
fastighetsägarna varit överens om att ingen eller endast låg ersättning skulle utgå. Det 
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kan intuitivt upplevas felaktigt att besluta om en hög ersättning om det tidigare i 
flertalet liknande, men icke tvångsvisa förrättningar, beslutats att ingen ersättning 
skulle utgå. Överenskommelserna kan ju tyckas representera marknadsvärdet men 
problemet är att det inte är säkert att avträdaren förstår hur viktig marken är för att 
tillträdaren ska få utnyttja sin byggrätt och därför går med på en lägre ersättning.  
 
En annan situation då förrättningslantmätaren kan anse att det ekonomiska resultat är 
oskäligt, vilket framhävdes i en intervju, är att den faktiska förrättningskostnaden 
blivit mycket högre än den normala på grund av att avträdaren betett sig ojust och 
obstruerat bort vinsten. I ett sådant fall skulle förrättningslantmätaren kunna anse att 
det vore rimligt att avträdaren svarade för en större andel av kostnaden. I andra fall 
kan det anses skäligt att hela kostnaden läggs på tillträdaren även om det uppstår en 
förlust för denne. Tillträdaren som ofta är den som ansökt om förrättningen uppnår ju 
det den ansökt om. 
 
Det beskrevs i en intervju att förutom att förrättningslantmätaren vill göra en 
skälighetsbedömning av resultatet, finns andra anledningar till varför en värdering 
inte fullt ut följer den schematiska uppställningen i genomsnittsvärdeprincipen. En 
sådan anledning kan vara att värderaren vill minska arbetsåtgången i förrättningen. 
Den tid som läggs på värderingen reduceras genom att sådana moment som inte har 
någon inverkan på det slutliga resultatet hoppas över. Ett exempel som gavs var att 
det ibland händer att värderaren använder tomtmarksvärdet och inte 
råtomtmarksvärdet i genomsnittsvärdeprincipen. En erfaren värderare kan nämligen 
ofta på förhand avgöra om ersättningen kommer behöva jämkas till tillträdarens 
marknadsvärdeökning och genom att inte bestämma ett råtomtmarksvärde minskas 
den tid som behöver läggas på värderingen. Det förklarades i intervjun att ju fler 
detaljer som redovisas i värderingen desto mer finns att ifrågasätta. Om sådant som 
ändå inte inverkar på slutresultatet inte redovisas minskas också antalet saker som en 
fastighetsägare kan ha synpunkter på.  
 
I en intervju berättades att konsekvensen av en felaktig kostnadsfördelning blir att 
någon part kommer få för mycket eller för lite ersättning, vilket i sin tur påverkar 
vinstfördelningen. Resultatet kan i vissa fall, exempelvis då någon part endast fått en 
marginell eller ingen vinst alls, få betydande effekter då det finns en risk att denne går 
med förlust. Skulle det vara så att det inte framgår att en part går med förlust och att 
denne på grund av detta inte överklagar förrättningen kan ett rättsosäkert läge skapas.  
 
Lantmäteriet arbetar ständigt med att förbättra kvalitén i de värderingar som görs. I 
båda intervjuerna berättades att det sedan två år tillbaka finns en värderingspool dit 
förrättningslantmätaren kan vända sig för att få hjälp med allt från att diskutera 
värderingsprinciper, få ortsprismaterial till att erhålla ett fullständigt värdeutlåtande. 
Det strävas efter att skapa större kontaktytor som gör att det går att komma i kontakt 
med dem som har den rätta kunskapen. Nyligen publicerades även Lantmäteriets 
Värderingshandbok som gör det enklare att hitta och tillägna sig rätt information.  
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6. Diskussion 
Nedan förs en fristående diskussion som berör arbetets huvudresultat, hur resultaten 
kan tolkas, förklaras och vad de betyder. Vidare diskuteras varför resultaten är viktiga 
att belysa och vilka konsekvenser resultaten kan få. Metodvalet diskuteras och hur 
detta kan ha inverkat på resultaten samt vilka begränsningar och svagheter studien 
har. Avsnittet avslutas med ett stycke om vidare forskning och framtida 
frågeställningar som dykt upp under arbetes gång.  
 
6.1 Allmän diskussion 

Den grundläggande regeln vid markåtkomst är egendomsskyddet i RF 2:15. Regeln 
slår fast att ersättning ska utgå vid markåtkomst men reglerar inte närmare hur detta 
ska ske. Svar på frågan får sökas i speciallagstiftningen och 
ersättningsbestämmelserna i dessa lagar. Vid fastighetsreglering finns regler om 
vinstfördelning i FBL 5:10a 3 st. Den avträdande fastigheten ska ges kompensation 
för fastighetens marknadsvärdeminskning och dessutom erhålla en skälig andel av 
den vinst som uppstår genom förrättningen. Begreppet skälig andel ger inte särskilt 
mycket vägledning i hur vinsten ska fördelas utan begreppet inbjuder till stor 
tolkningsmöjlighet. Det får därmed hänvisas till förarbetena för att bringa större 
klarhet i frågan. I förarbetena står att vinsten ska fördelas med ledning av vad som 
skulle ha uppstått vid en ”normal frivillig överlåtelse”. Inte heller utifrån detta 
uttalande finns en så pass klarhet att det direkt går att säga hur vinsten ska fördelas i 
en viss situation. Det går även att tänka sig att det är svårt att avgöra hur en frivillig 
normal överlåtelse hade sett ut i olika fall, vilket kan vara orsak till att flera 
värderingsmetoder vuxit fram genom praxis.  
 
Vad gäller genomsnittsvärdeprincipen hänvisas i förarbetena till NJA 1956 s. 603 och 
NJA 1989 s. 431 och det är först när denna praxis studeras som någon mer konkret 
vägledning kring vinstfördelningen och hur kostnadsfördelningen ska ske går att 
finna. Praxis är alltså en viktig del för att förstå vinstfördelning och för värderaren 
gäller det inte bara att behärska de ekonomiska och tekniska aspekterna av värdering, 
utan det krävs även en förståelse för juridiken och de prejudicerande avgörandena.  
 
Eftersom båtnaden inte är känd vid tillämpning av indirekta värderingsmetoder går 
det inte att fördela förrättningskostnaden på det sättet som förespråkas i FBL 5:13 
utan kostnadsfördelningen ska ske på det sätt som framgår av NJA 1989 s. 431. 
Lantmäteriverkets uttalande i rättsfallet får anses vara tämligen uttömmande och ger 
tydliga direktiv om hur kostnadsfördelningen ska ske. Det förklaras också varför 
kostnadsfördelningen kan ske på ett visst sätt och att den kan accepteras trots att 
båtnaden är okänd och kostnaderna således inte fördelas enligt denna. Det godtas att 
vinstfördelningen sker indirekt och kostnadsfördelningen direkt vilket i slutänden 
leder till att vinsten fördelas indirekt. Rättsfallet ger en tydlig riktlinje vid all 
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tomtbildning och tillskapande av tomttillbehör men som resultatet från 
undersökningarna i detta arbete avslöjar sker det ändå inte alltid så. 
 
Vissa av de rättsfall som presenterats i detta arbete skiljer sig på flera olika sätt från 
det prejudicerande fallet NJA 1989 s. 431. Dessa rättsfall har emellertid avgjorts av 
hovrätt alternativt Mark- och miljööverdomstolen som högsta instans och i flera av 
fallen lämnade HD inte prövningstillstånd. Det är endast praxis från HD som har 
prejudicerande verkan, vilket innebär att trots att det hittades motstridiga rättsfall så 
har dessa ingen egentlig inverkan på rättstillämpningen. Det återfanns vid 
undersökningen heller inte andra rättsfall som avgjorts av HD som berör 
genomsnittsvärdeprincipen än NJA 1989 s. 431 och NJA 1956 s. 603. Det betyder att 
den praxis som är prejudicerande inom området fortfarande är bestämd och det inte 
framkommit något som motsäger denna praxis.  
 
Men trots att prejudicerande praxis är klar och tydlig uppdagades att det förekommer 
flera avvikelser från denna praxis både i rättsfallen från underinstanserna och i 
lantmäteriförrättningarna. En intressant fråga att ställa sig är ju såklart vad dessa 
avvikelser beror på och varför de förekommer så pass frekvent? Avvikelserna var 
även av skiftande karaktär och berörde olika steg av värderingen. Uttrycker 
förekomsten av dessa fel att genomsnittsvärdeprincipen faktiskt inte är så lätt att 
tillämpa i praktiken som den är i teorin?  
 
Utifrån de intervjuer som gjorts tycks svaret dock vara att genomsnittsvärdeprincipen 
faktiskt inte är särskilt svår att tillämpa i praktiken. Principen är ju som ovan 
konstaterats tydligt definierad i de prejudicerande rättsfallen och bygger på 
förhållandevis enkel matematik. Det torde även vara enkelt för värderaren att följa de 
schematiskt uppställda stegen i principen. Problematiken tycks alltså inte beror på 
principens egentliga uppbyggnad, utan andra faktorer måste alltså ligga bakom varför 
principen till fullo inte följs och varför den enkla och schematiska redovisningen 
många gånger är bristfällig. 
 
Många av de fel som uppdagats beror på indirekta faktorer och konsekvenserna för 
kostnadsfördelningen upptäcks kanske inte vid en första anblick. En del fel kan säkert 
förklaras av bristande kunskap hos värderaren som inte förstår eller observerar hur 
kostnadsfördelningen påverkas av att göra på ett visst sätt i värderingen. Att vissa fel 
beror på okunskap tycks det även ges uttryck för i intervjuerna där det vittnas om att 
de värderingar som görs har skiftande kvalité.  
 
En avvikelse som troligtvis beror på bristande förståelse är att 
marknadsvärdeökningen i flera förrättningar och även i ett rättsfall bestämdes till ett 
marginalvärde utifrån genomsnittligt råtomtmarksvärde istället för ett 
tomtmarksvärde. Genom att göra på detta sätt används ett för lågt markvärde vilket 
gör att den beräknade marknadsvärdeökningen hamnar under den egentliga och att det 
faktiskt jämkas till vinst, vilket inte är förenligt med lydelsen i FBL 5:11. Hur ska 
kostnaderna fördelas i ett sådant fall? Båda parter erhåller ju båtnad och läggs 
kostnaderna på avträdaren i tron om att det på så sätt undviks förlust påverkas 
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vinstfördelningen och tillträdaren får en större vinstandel än den annars skulle haft. 
Det tycks alltså finnas en förvirring kring begreppen, vilket det ges medhåll för i 
intervjuerna där det framgick att det generellt verkar vara svårt att särskilja 
råtomtmarksvärdet och tomtmarksvärdet. Dessutom kan det vara pedagogiskt svårt att 
förklara för den oerfarne när respektive markvärde ska användas.  
 
Ytterligare något som skulle kunna förklaras som okunskap är att råtomtmarksvärdet i 
ett par förrättningar bestämdes som en procentsats av tomtmarksvärdet och att 
exploateringskostnaderna därmed drogs bort som en viss procent. Vid ett sådant 
förfarande kommer kostnaderna i absoluta termer variera med nivån på 
tomtmarksvärdet, vilket inte är rimligt då kostnaderna torde var någorlunda de samma 
överallt. Det får närmast betraktas som lättja när kostnaderna dras av på detta sätt.  
 
Det bör även poängteras att kostnadsfördelningen också påverkas av när i värderingen 
förrättningskostnaderna dras av. I ett par förrättningar uppdagades att det endast 
gjordes avdrag för VA och tomtanläggningar men inte för förrättningskostnaden. 
Därefter beräknades ett genomsnittsvärde som multiplicerades med överförd areal och 
från denna ersättning drogs sedan slutligen förrättningskostnaderna av. Konsekvensen 
av att göra avdrag för förrättningskostnaderna först efter ersättningen bestämts, blir 
att avträdaren får bära en större andel av kostnaderna jämfört med om de dragits av 
som normalt innan genomsnittsvärdet beräknats. Orsaken är att kostnaderna inte delas 
med hela den tillträdande fastighetens area om de dras av efter genomsnittsvärdet 
bestämts. En intressant fråga är om den som utfört värderingen är medveten om att 
kostnadsfördelningen kommer påverkas på detta sätt? Enligt författarens menings 
torde det vara en omedveten handling men skulle värderare av någon anledning vilja 
lägga över ett större kostnadsansvar på avträdaren så är detta ett sätt att göra det på.  
 
Att medvetet göra en avvikelse från genomsnittsvärdeprincipen kan upplevas 
märkligt, men i intervjuerna framkom det att detta ändå görs i viss omfattning. Den 
naturliga frågan är; varför görs detta och kan det vara förklaringen till några av de 
avvikelser från genomsnittsvärdeprincipen som upptäckts? I undersökningarna av 
rättsfallen och förrättningarna, noterades flera felaktigheter när råtomtmarksvärdet 
beräknades. I vissa fall gjordes inget avdrag alls för exploateringskostnader och i 
andra fall framgick det inte vilka kostnader som drogs av och hur stora dessa var. Det 
senare var typiskt då alla eller vissa exploateringskostnader drogs av som en 
klumpsumma eller som en procentsats. I genomsnittsvärdeprincipen är det som 
bekant den normala förrättningskostnaden som ska dras av. Men om alla kostnader 
dras av som en klumpsumma hur går det då att veta att det är den normala kostnaden 
som har dragits av? Kostnaden kan ju lika gärna motsvara den faktiska kostnaden.  
 
Utifrån intervjuerna framgick att det generellt är svårt att veta vilka kostnader som 
erlagts i ett ortprismaterial. Problematiken försvåras dessutom av att det ofta inte går 
att veta om det är köparen eller säljaren som betalat förrättningskostnaden. Att det är 
svårt att veta vilka kostnader som erlagts signaleras det även om i förrättningarna då 
ortsprismaterialet sällan kommenteras utifrån vilka kostnader materialet innehåller. I 
intervjuerna förklarades att värdering ofta är en bedömning som det finns mer eller 
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mindre starka belägg för. Värderaren gör ofta sin bedömning utifrån erfarenhet, 
kunskap och ibland också lokalkännedom och detta kan inte kvantifieras eller bevisas. 
Något som framgick i intervjuerna är att en värdering inte får ge sken av att den är 
bättre än vad den rent faktiskt är. Om väldigt precisa uppgifter för respektive avdrag 
presenteras kan värderingen uppfattas som om den håller en väsentligt högre kvalité 
och noggrannhet än vad som är fallet. Om det sedan skulle visa sig att bedömningarna 
avviker från verkligheten kan det hända att den förrättningen går emot kommer 
ifrågasätta värderingens riktighet. Måste förrättningslantmätaren bemöta 
ifrågasättandet stjäls tid från andra aktiviteter och dessutom riskeras ett eventuellt 
överklagande av förrättningen. Föreligger det stor osäkerhet kring kostnadernas 
storlek kan det därför eventuellt finnas motiv för att dra av alla 
exploateringskostnader som en klumpsumma istället för att redovisa mer specifika 
siffor. 
 
Att ha en viss medveten otydlighet och inte redovisa alla siffror och antaganden i 
värderingen skulle kunna vara en generell orsak till varför värderingen skiljer sig från 
den schematiska uppställningen i genomsnittsvärdeprincipen. I en intervju framgick 
det att genomsnittsvärdeprincipen, i de fall smärre markområden som inte behövs för 
att för utnyttja byggrätten överförs, ofta ger en ersättning som överstiger tillträdarens 
marknadsvärdeökning. Ersättningen måste då jämkas till tillträdarens 
marknadsvärdeökning som kan vara betydligt lägre och för den avträdande 
fastighetsägare kan det vara svårt att acceptera den lägre ersättningen när en 
väsentligt högre först beräknats. Det kan vara en pedagogisk utmaning för 
förrättningslantmätaren att få fastighetsägare att förstå varför det blir så. För att 
undvika detta beräknas inget råtomtmarksvärde och ersättning enligt 
genomsnittsvärdeprincipen utan istället jämkas det, så som det gjorts i flera 
förrättningar och även i ett rättsfall, direkt till marknadsvärdeökningen. Den erfarne 
värderaren kan ofta snabbt avgöra om det föreligger behov av jämkning och genom 
att jämka ersättningen direkt minskas den tid som läggs på värderingen. Dessutom 
accepterar eventuellt fastighetsägaren lättare att ersättningen sätts till 
marknadsvärdeökningen om denne inte har vetskap om att genomsnittsvärdeprincipen 
ger en betydligt högre ersättning. Ett problem är dock att om råtomtmarksvärde och 
ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen inte bestäms finns inget att jämföra 
med marknadsvärdeökningen eller marknadsvärdeminskningen och det framgår 
således inte om det verkligen fanns ett behov av att jämka och om 
kostnadsfördelningen därmed är korrekt.  
 
Det finns även andra anledningar till varför värderaren medvetet avviker från 
tillvägagångssättet i genomsnittsvärdeprincipen vilka beror på hur det ekonomiska 
utfallet blir. Att kostnaderna fördelas på ett annat sätt än vad som förespråkas i 
genomsnittsvärdeprincipen kan bero på att det inte anses uppstå ett skäligt resultat om 
principen inte frångås. I förrättningarna förekom det exempelvis att kostnaderna 
delades lika vilket inte är det normala i genomsnittsvärdeprincipen. Ovan beskrevs 
även en situation där avträdaren fick bära en mycket större andel av 
förrättningskostnaderna när dessa först drogs av efter att ersättningen bestämts. Skulle 



Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning 
 

 65 

en orsak till varför det gjorts på detta sätt kunna vara att det anses uppstå ett skäligare 
resultat då?   
 
I genomsnittsvärdeprincipen går det endast att bedöma om ersättningen hamnar inom 
likvidintervallet och ytterligare skälighetsbedömning går inte att göra. Hamnar 
ersättningen inom likvidintervallet alternativt sätts till marknadsvärdeminskningen 
eller marknadsvärdeökningen är den enligt praxis skälig. Det förklarades i en intervju 
att det kan vara ovant för förrättningslantmätaren att förhålla sig till så tydlig praxis 
då det annars i förrättningar är vanligt att det måste kontrolleras om slutresultatet är 
rimligt. I det här sammanhanget bör det påminnas om att enligt FBL 5:10a 3 st. ska en 
skälig vinstfördelning ske. Kanske är det så att genomsnittsvärdeprincipen ibland inte 
tar hänsyn till alla de faktorer som kan förekomma i en viss värderingssituation och 
att detta anses stå i strid med FBL 5:10a 3 st.? Att det kan finnas en benägenhet att 
vilja skälighetsbedöma det ekonomiska resultatet framgår även i två utav rättsfallen 
där domstolen frångått genomsnittsvärdeprincipen och istället gjorde en 
skälighetsbedömning av ersättningen.  
 
Det kan finnas olika anledningar till varför en förrättningslantmätaren skulle vilja 
skälighetsbedöma det ekonomiska resultatet. Som det förklarades i en intervju kan det 
vara så att förrättningslantmätaren tidigare gjort liknande förrättningar men där 
fastighetsägarna varit överens om att ingen eller endast låg ersättning skulle utgå. Att 
besluta om att en hög ersättning ska utgå kan intuitivt upplevas felaktigt om det 
tidigare i de icke tvångsvisa förrättningarna beslutats om att ingen ersättning skulle 
utgå. Det kan ju anses att överenskommelserna representerar marknadens syn på 
värdet av markåtkomsten och att detta därför borde tillmätas en större betydelse. Det 
bör även tilläggas att det i förarbetena står att vinsten ska fördelas med ledning av vad 
som skulle ha uppstått vid en ”normal frivillig överlåtelse”. Därför är det kanske inte 
helt orimligt att värderingen inte bara utgår ifrån det aktuella markvärdet utan att 
hänsyn också tas till sådana överenskommelser.  
 
Ytterligare en möjlig förklaring till varför det skulle kunna anses vara skäligt att 
avträdaren bär ett större kostnadsansvar är att förrättningen fördyrats på grund av att 
avträdaren medvetet obstruerat. I denna situation skulle det kunna anses vara rimligt 
att en del av avträdarens vinst gick åt att täcka en del av kostnaderna, eftersom 
tillträdaren annars skulle få en betydligt mindre vinst än denne räknat med. Viss 
uppslutning kring detta tycks finnas i rättspraxis då domstolen i ett rättsfall dömt att 
ersättningen till avträdaren skulle minskas motsvarade vinstandelen. Att avträdaren 
däremot inte skulle betala mer än sin vinstandel får anses stå i överensstämmelse med 
RF 2:15 som anger att den som blir av med mark inte får drabbas av förlust. Det kan 
därför tyckas vara rimligt att den tillträdande fastigheten som ofta är den som har 
ansökt om förrättningen får bära risken att gå med förlust. 
 
I de förrättningar som undersökts förekom det ganska ofta att det fanns en 
överenskommelse om att tillträdaren skulle betala förrättningskostnaderna. Vanligt 
var också att ersättningen jämkades till tillträdande fastighets marknadsvärdeökning. 
Enligt rättsfallet RH 2000:40 ska ingen hänsyn tas till överenskommelse om 
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kostnadsfördelning när ersättningen bestäms. Om rättsfallet analogiseras, skulle detta 
då betyda att kostnaderna egentligen bör bäras av avträdaren istället för tillträdaren, 
genom att ersättningen sänktes motsvarande förrättningskostnaderna? Inte i någon 
förrättning gjordes det på detta sätt utan fanns det en överenskommelse följdes den 
alltid. Kanske finns det en föreställning om att har tillträdaren valt att ta på sig 
förrättningskostnaderna är det skäligt att kostnaderna bärs av tillträdaren trots att 
förlust uppstår för denne. Tillträdaren får ju tillgång till den mark som den ansökt om 
och vinningen i detta kanske anses högre än enbart den marknadsvärdeökning som 
den nya marken ger.  
 
För att summera kan de medvetna avvikelserna från genomsnittvärdeprincipen 
eventuellt förklaras med att metoden har vissa pedagogiska brister och svårigheten att 
förklara vissa moment eller varför de görs kan innebära att dessa moment antingen 
utesluts eller görs fel. Så är exempelvis fallet då ersättningen enligt principen inte 
redovisas i jämkningsfallen eller då råtomtmarksvärdet felaktigt används för att 
bestämma marknadsvärdeökningen. Vidare skulle genomsnittsvärdeprincipen 
eventuellt kunna anses vara lite väl fyrkantig och att den kanske inte fångar upp alla 
detaljer som värderaren behöver ta hänsyn till. Det ska ju enligt FBL 5:10 a ske en 
skälig vinstfördelning och detta kanske inte kan uppnås om principen inte frångås.  
 
Som det redogjorts för i arbetet avgörs vinstfördelningen mellan tillträdaren och 
avträdaren vid genomsnittsvärdeprincipen dels av hur värdena fördelas mellan 
fastigheterna men också hur kostnadsfördelningen sker. En felaktig 
kostnadsfördelning innebär att vinstfördelningen ändras mellan tillträdaren och 
avträdaren. Någon part kommer få en något högre vinst och någon kommer få en 
något lägre. För den enskilde fastighetsägaren kan det många gånger vara svårt att 
upptäcka att värderingen avviker från genomsnittsvärdeprincipen eftersom 
kostnadsfördelningen ibland är felaktig på grund av indirekta faktorer som är svåra att 
kontrollera. Det är således av stor vikt att fastighetsägaren kan förlita sig på att 
förrättningslantmätaren gjort en riktig bedömning. Det värsta scenariot skulle vara, 
vilket även togs upp i en av intervjuerna, att någon som gick med förlust inte 
överklagade förrättningen på grund av att denne utifrån värderingsutlåtandet inte 
kunnat avgöra att den faktiskt gått med förlust. Teoretiskt skulle då ett rättsosäkert 
läge uppstå som skulle strida mot utgångspunkten i RF 2:15. Det torde också vara 
eftersträvansvärt att det finns en viss förutsägbarhet i värderingssystemet som gör att 
en fastighetsägare på förhand kan uppskatta hur det ekonomiska utfallet kommer att 
bli vid en tvångsvis fastighetsreglering. Om värderingen inte följer 
genomsnittsvärdesmetoden fullt ut kan en del av förutsägbarheten förloras. 
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6.2 Metodval, material, felkällor och förbättringar 

Detta arbete bygger till stor del på ett tryckt material i form av förarbeten, 
propositioner, rättsfall och doktrin, som har analyserats och tolkats. Detta innebär att 
det kan uppstå tolkningsfel som beror på författarens egna föreställning. Vidare är det 
inte säkert att läsaren av det här arbetet uppfattar materialet på samma sätt som 
författaren avsett att återge det. För att minimera dessa risker har flera personer 
studerat det bakomliggande materialet och läst arbetet.  
 
Rättsfallen i detta arbete har valts ut utifrån tanken att de på något sätt skiljer sig från 
det prejudicerande fallet NJA 1989 s. 431 eller att de är intressanta av någon annan 
anledning. Avsikten är att belysa frågan om kostnadsfördelningen ur flera perspektiv 
och visa på att det tycks finnas en viss diskrepans mellan hur underinstanserna har 
dömt och det prejudicerande rättsfallet. Det finns andra rättsfall som utelämnats i 
rapporten som i större utsträckning liknar det prejudicerande fallet vilket kan vara bra 
för läsaren att känna till. Rättsfallsanalysen begränsas också av att domstolen styrs av 
parternas yrkanden vilket kan påverka utgången i ett rättsfall. Vidare framgår 
domstolens resonemang inte alltid glasklart utan viss tolkning sker alltid. För att 
förstå domstolens skäl bättre hade de som deltagit i domstolen, t.ex. det tekniska 
rådet, kunnat kontaktas för att få en kommentar kring domen.  
 
De förrättningar som analyserats i arbetet har valts ut ifrån vissa kriterier och vid ett 
sådant urval uppstår problematik kring huruvida urvalet är representativt. Det 
föreligger alltid en risk att relevant material utelämnas eller att urvalet på något sätt är 
missvisande. Resultatet hade så klart kunnat bli statistiskt säkrare om fler 
förrättningar undersöktes men tiden räckte inte till för det. En felkälla som också 
föreligger är att det inte är säkert att förrättningslantmätaren i detalj beskrivit alla 
antagande som gjorts utan utelämnat vissa steg i sin redovisning. Detta kan påverka 
hur förrättningen tolkas och för att reda ut eventuellt oklarhet hade den som gjort 
värderingen fått kontaktas.  
 
Även vid intervjuerna finns viss urvalsproblematik i valet av lämpliga informanter. I 
detta arbete valdes personerna ut utifrån kriteriet att de skulle vara anställda på 
Lantmäteriet och i sitt dagliga arbete mer frekvent arbeta med värdering. Hade fler 
personer intervjuats och kanske valts ut utifrån andra kriterier hade möjligtvis fler 
åsikter kommit fram vilket bidragit till en mer nyanserad bild. När ett intervjumaterial 
bearbetas ska det samtal som förts översättas i skrift. En risk finns då att materialet 
inte återges på det sätt informanten hade tänkt. För att minska detta problem har de 
som intervjuats i efterhand läst intervjutexten och lämnat kommentarer.  
 
Ytterligare något som kan ha inverkat på undersökningens resultat är att författaren 
från början haft en föreställning om att det finns en skillnad mellan 
kostnadsfördelningen i teorin och i praktiken. Det finns en tendens att en författare 
vill bekräfta sina uppställda hypoteser vilket kan påverka resultatet i en viss riktning 
vilket också kan ha skett i detta arbete.  
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6.3 Vidare forskning 

I det här arbetet valdes att fokusera på genomsnittsvärdeprincipen och 
förrättningskostnadernas fördelning vid denna ersättningsmetod. Något som hade 
varit intressant är att undersöka kostnadsfördelningen även vid andra 
vinstfördelningsmetoder. Det kunde vara givande att jämföra resultatet utifrån de 
olika metoderna. Finns det t.ex. några generella skillnader i hanteringen mellan 
indirekta och direkta metoder? 
 
När det rättsfall som valts ut efter ämnesorden i Lantmäteriets rättsfallsregister gick 
igenom uppdagades att många av rättsfallen handlade om fastighetsbestämning och 
kostnadsfördelningen i denna typ av förrättning. Enligt författarens mening skulle det 
kunna vara intressant att genomföra en liknande undersökning som i detta arbete för 
fastighetsbestämningar.  
 
När lantmäteriförrättningarna undersöktes upptäcktes att marknadsvärdeökningen för 
tillträdande fastighet ofta bestämdes utifrån ett råtomtmarksvärde. Detta harmoniserar 
inte med innehållet i Markåtkomst och ersättning eller Lantmäteriets rapport 
Småhustomters marginalvärden 1986:16 där det står att värderingen ska utgå ifrån ett 
tomtmarksvärde. Det hade varit intressant att undersöka vad denna skillnad från 
doktrinen beror på och hur detta förhåller sig till jämkningssituationen. Om 
marknadsvärdeökningen sätts till ett marginalvärde på 1/3 av det genomsnittliga 
råtomtmarksvärdet borde det väl alltid vara nödvändigt att jämka ersättningen och 
jämkas det då fast det inte borde?   
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7. Slutsats 
I de förrättningar som undersökts i detta arbete lades förrättningskostnaderna enligt 
kostnadsfördelningsbeslutet nästan alltid på tillträdaren. Endast i några få fall delades 
kostnaderna lika mellan avträdaren och tillträdaren och inte i något fall lades de i sin 
helhet på avträdaren. Enligt praxis kan kostnaderna läggas på tillträdaren eftersom 
denne kan tillgodogöra den ökning av marknadsvärdet som sker när förrättningen väl 
genomförts. I de fall där ersättningen jämkas till tillträdarens marknadsvärdeökning 
ska kostnaderna enligt praxis betalas av avträdaren, ofta genom att ersättningen till 
avträdaren minskas med förrättningskostnadernas storlek. I förrättningarna var det 
ganska vanligt att det fanns behov av jämkning, men däremot var det inte särskilt 
vanligt att ersättningen minskade med förrättningskostnadernas storlek, utan istället 
tog tillträdaren ofta på sig en förlust. I dessa förrättningar var det vanligt att 
kostnadsfördelningsbeslutet motiverades med att det fanns en överenskommelse 
enligt FBL 2:6 alternativt stod det i ansökan att tillträdaren skulle betala kostnaderna. 
I ett rättsfall berördes FBL 2:6 där domstolen ansågs att fördelningen av 
förrättningskostnaderna ska bestämmas utan hänsyn tagen till vad parterna inbördes 
avtalat om. Detta synssätt har dock inte anammats i någon förrättning och i de flesta 
fall där det fanns en överenskommelse fördelades kostnaderna enligt denna. Det 
föreligger alltså en klar skillnad mellan utgången i RH 2000:40 och vad som tillämpas 
i förrättningarna. 
 
Något som framkommit i undersökningarna är att kostnadsfördelningen inte bara 
påverkas av själva kostnadsfördelningsbeslutet utan även andra faktorer som beror på 
själva värderingen kan inverka. Dessa faktorer påverkar kostnadsfördelningen och 
vidare vinstfördelningen mer indirekt och är vid en första anblick inte alltid lätta att 
upptäcka. En faktor som på detta sätt påverkar kostnadsfördelningen är hur 
markvärdena som används i metoden beräknas. När det gäller råtomtmarksvärdet är 
dessa faktorer förbundna med hur det bakomliggande ortprismaterialet är beskaffat 
och hur övergången från ett tomtmarksvärde till ett råtomtmarksvärde görs. För att 
erhålla ett bra råtomtmarksvärde måste ortprismaterialet undersökas för att ta reda på 
om de köp som ingår i materialet innehåller kostnader för fastighetsbildning eller inte. 
Det konstaterades när förrättningarna undersöktes att det var väldigt sällan som 
ortprismaterialet kommenterades utifrån denna aspekt utan kostnaderna drogs helt 
sonika bort. Motsatt förekom det, både i ett rättsfall och i några förrättningar, att 
några kostnader för fastighetsbildning över huvud taget inte drogs bort. I en sådan 
situation används inte ett ”rent” råtomtmarksvärde utan ett för högt värde på grund av 
förrättningskostnaderna. Detta innebär i sin tur att den ersättning som betalas är högre 
än om ett rent råtomtmarksvärde används. Om tillträdande fastighetsägare även 
betalar förrättningskostnaden kan det eventuellt ses som om ägaren betalar en högre 
förrättningskostnad än i normalsituationen.  
 
När råtomtmarksvärdet bestäms är det den normala schabloniserade 
förrättningskostnaden som ska dras av och inte den faktiska. Det finns ingen garanti 
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för att den normala och den faktiska förrättningskostnaden överensstämmer även om 
det såklart eftersträvas. I flera av de påträffade rättsfallen användes troligtvis den 
faktiska istället för den normala förrättningskostnaden. Utifrån förrättningarna 
verkade detta emellertid i allmänhet inte vara väldigt vanligt förekommande då det i 
de flesta fall var den normala kostnaden som användes. I förrättningarna förekom det 
dock fall då det var svårt att avgöra vilken kostnad som drogs av eftersom alla 
exploateringskostnaderna drogs av som en klumpsumma. Vidare förekom det också 
att råtomtmarksvärdet bestämdes som en procentsats av tomtmarksvärdet. Exempelvis 
bestämdes råtomtmarksvärdet i en förrättning till 80 % av tomtmarksvärdet, vilket 
innebar att 20 % av tomtmarkvärdet drogs av som exploateringskostnader. Förutom 
att det i detta fall inte går att bestämma hur stor förrättningskostnad som drogs av 
kommer kostnaderna även, eftersom om de dras av som en procentsats, att variera 
med tomtmarksvärdets storlek. Används samma procentsats kommer 
exploateringskostnaderna i absoluta termer vara större ju högre tomtmarksvärdet är, 
vilket i sig förefaller motsägelsefullt då kostnaderna torde vara i samma 
storleksordning överallt.  
 
En annan värderingsteknisk detalj som kan påverka kostnadsfördelning är hur 
marknadsvärdeökningen för tillträdande fastighet bestäms. Marknadsvärdeökning och 
även marknadsvärdeminskning bestäms vanligtvis till ett marginalvärde utifrån 
tomtmarksvärdet. Det noterades emellertid i studien av förrättningarna att 
marginalvärdet istället bestämdes utifrån råtomtmarksvärdet. I ett sådant fall används 
ett för lågt markvärde, vilket innebär att det inte bara jämkas till tillträdande fastighets 
marknadsvärdeökning utan ersättningen hamnar inom likvidintervallet och vinst 
uppstår för tillträdaren. Vid jämkning till marknadsvärdeökningen har det ansetts 
skäligt att kostnaderna läggs på avträdaren eftersom det annars uppstår en förlust för 
den tillträdande fastighetsägaren. I detta fall uppstår inte någon förlust för tillträdande 
och av den anledningen är det svårt att argumentera för att kostnaden ska läggas på 
avträdaren. Frågan är då hur kostnaderna borde fördelas i detta läge? Normalt är det 
ju tillträdaren som betalar kostnaderna när ersättningen hamnar inom likvidintervallet 
men värderarens avsikt är i detta fall att jämka till marknadsvärdeökningen. Klart är i 
vart fall att konsekvenser för vinstfördelningen uppstår genom att bestämma 
marknadsvärdeökningen utifrån ett råtomtmarksvärde istället för ett tomtmarksvärde.  
 
Något som också noterats i undersökningen av förrättningarna och i rättsfallen är att 
det finns situationer, då det utifrån värderingsutlåtandet, inte går att avgöra om 
kostnadsfördelningen faktiskt är korrekt. När ersättningen jämkas till 
marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten ska kostnaderna, som det 
tidigare nämnts, läggas på den avträdande fastigheten. I övriga fall kan kostnaderna 
läggas på tillträdaren. För att med säkerhet kunna avgöra om det föreligger behov av 
jämkning måste ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen bestämmas och sedan 
jämföras med ingående fastigheters faktiska marknadsvärdeförändringar. Görs inte 
båda dessa steg går det inte att med säkert bestämma huruvida jämkningen är befogad 
eller om den borde göras. I både rättsfallen och i förrättningarna förekom det att 
ersättningen jämkades direkt till marknadsvärdeökning alternativ 
marknadsvärdeminskning utan att ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen 
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bestämts. Likaså fanns det fall då det inte kontrollerades om jämkning var nödvändig. 
Resultatet av att inte redovisa, eller i vart fall kommentera, behovet av jämkning gör 
att det uppstår osäkerhet kring om kostnadsfördelningen är korrekt och i slutänden 
även om vinstfördelningen är korrekt.  
 
Kostnadsfördelningen vid jämkning kan försvåras ytterligare av att det i förrättningen 
sker fler markbyten. I ett rättsfall delades kostnaderna lika mellan två fastighetsägare 
trots att det ena markområdet värderades till ett genomsnittsvärde och det andra 
jämkades till ett marginalvärde. Hade marköverföringarna skett i två skilda 
förrättningar hade endast den ena fastighetsägarna fått betala kostnaderna. Det kan 
tyckas förvånande att det ur kostnadsfördelningssynpunkt skulle vara skillnad om en 
marköverföring sker samtidigt eller om det görs i två separata förrättningar men i 
rättsfallet ansåg domstolen att det var skäligt eftersom båda fastighetsägare hade nytta 
av att fastighetsindelningen bringades i överensstämmelse med detaljplanen. 
 
I två rättsfall utgick domstolen först från genomsnittsvärdeprincipen med frångick 
sedan metoden och gjorde istället en skälighetsbedömning av ersättningen. När 
domstolen skälighetsbedömer ersättningen borde förrättningskostnaderna fördelas 
efter båtnaden, men i rättsfallen går det inte att utröna båtnadens fördelning och om 
kostnadsfördelningen följer denna. I det ena rättsfallet uttalar domstolen även att på 
grund av att de var hänvisade till att göra en skälighetsbedömning behövde 
ersättningen inte reduceras med del av förrättningskostnaderna, alltså den delen som 
skulle ha motsvarat avträdande fastighetsägares andel. Vid en skälighetsbedömning 
blir det tämligen otydligt hur den egentliga kostnadsfördelningen ser ut och om denna 
följer båtnaden.  
 
Varför det förekommer avvikelse i förrättningarna jämfört med vad praxis förespråkar 
är inte en alldeles enkel fråga att besvara. Utifrån de intervjuer som har gjorts tycks 
svaret vara att det i vissa fall beror på att värderaren har en för låg kompetensnivå och 
helt enkelt inte förstår konsekvenserna av att göra på ett visst sätt. På Lantmäteriet 
tycks det finns en medvetenhet om att värderingar förekommer i en till synes 
skiftande kvalité. Ett arbete med att förstärka värderingsnätverken pågår och det 
strävas efter att värderingsmomentet handhas av någon med tillräcklig kompetens.  
 
En annan förklaring till varför det förekommer fel är att värderaren medvetet väljer att 
avvika från genomsnittsvärdeprincipen. Att värderaren avsiktligt gör fel enligt 
principen kan enligt intervjuerna i vissa fall förklaras med att värderaren anser att det 
endast uppstår ett skäligt ekonomiskt resultat om principen frångås. Så är exempelvis 
fallet då avträdaren obstruerat så att den faktiska förrättningskostnaden blivit mycket 
högre än den normala och vinsten därmed är borta. Detta tankesätt kan till viss del 
även understödjas av utgången i ett rättsfall där just denna fråga prövades. Enligt 
rättsfallet skulle avträdaren bidra till förrättningskostnaderna genom att ersättningen 
sänktes motsvarande dennes vinst. En annan situation då det kan förekomma att det 
ekonomiska resultatet skälighetsbedöms är om förrättningslantmätaren tidigare gjort 
liknande förrättningar men där det funnits en överenskommelse om att ingen eller 
väldigt låg ersättning ska utgå. Det kan då finnas en benägenhet att vilja besluta om 
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ersättning i samma storleksordning även i den tvångsvisa förrättningen och därför 
skälighetsbedöms ersättningen.  
 
Ytterligare en anledning till varför värderaren väljer att avvika från 
genomsnittvärdeprincipen tycks vara viljan att minimera den tid som läggs dels på 
själva värderingen och dels på att sedan rättfärdiga den. Genom att utelämna vissa 
moment som ändå inte har någon inverkar på resultatet eller att inte i detalj beskriva 
varje i steg som görs reduceras tidsåtgången i värderingen. Dessutom minskas antalet 
saker för fastighetsägaren att ha synpunkter på. Mycket av det som görs i 
förrättningarna är bedömningar som bygger på värderarens erfarenhet och kunskap 
och detta redovisas inte alltid. För den utomstående kan således en värdering se 
felaktig ut trots att den inte är det. Oavsett om värderingen är riktig eller ej uppstår 
problem för observatören som inte kan tyda värderingen. Leder detta till att någon 
part inte överklagar förrättningen för att det inte framgår att den är fel kan ett 
rättsosäkert läge skapas.  
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Bilaga 1. Lantmäteriförrättningar 
Aktbeteckning 0115-11/12 0125-13/67 0125-11/20 0138-12/10 0139-11/12 
År? 2011 2014 2012 2013 2011 
Län? Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm 
Marköverföring eller servitut? Mark Servitut Mark Mark och vattenområde Mark 
Hur bestäms 
tomtmarksvärdet? 

Taxering Ortspris Taxering Ortspris Taxering 

Kommenteras vilka kostnader 
i ortprismaterial som är 
betalda? 

  Ja   

  

  

Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Ja Ja Ja 
  

Ja 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

Ja Ja Ja 
  

Ja 

Belopp? 10000 40000 45000   10000 
Dras kostnader för VA av?  Ja Ja Ja 

  

Ja 

Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Ja Ja Ja 

  

  

Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Ja Ja Ja Bestäms ej, men 
kommenteras att MVÖ 
är mycket lägre, JB 1:6 

Ja 

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

Nej Ja Ja 
  

Nej, tidigare areal 

Bestäms MVM? Bestäms ej Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms, till 27 kvm 
fullt råtomtmarksv. och 
88 kvm 30 % av 
råtomtmarksv. 

Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
uppenbart MVM 

Bestäms ej 

Bestäms MVÖ? Bestäms, till 10 % av 
råtomtmarksvärdet då 
det är råmark 

Bestäms, över GVP Bestäms ej Bestäms, se kommentar Bestäms ej 

Sker jämkning? Ja, till MVÖ Nej Ja, jämkar direkt till 
MVM 

Ja, till MVÖ Nej 

ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

      Tillträdaren   

Vem ska betala enligt 
ansökan? 

Tillträdaren Tillträdaren Rörigt att förstå pga. 
fastigheten byter ägare 

  Tillträdaren 

Vem betalar enligt beslut? Tillträdaren Härskande  Tillträdande Tillträdande Tillträdaren 
Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Tillträdaren Härskande Tillträdande Tillträdande Tillträdaren 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om 
det inte funnits ök? 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Härskande Tillträdaren, eftersom 
det jämkas till MVM 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tillträdaren om det ej 
var nödvändigt att jämka 
till MVÖ. 

Kommentar Då råtomtmarksvärdet 
bestäms korrigeras ej 
beloppet pga. avvikande 
area från norm 
fastigheten. 

Korrekt tillämpning av 
GVP på alla sätt och vis. 

Panträttshavarna 
lämnade inte 
medgivande till 
regleringen utan 
ersättning. Ersättningen 
enligt GVP bestäms inte 
utan ersättningen 
bestäms direkt till 
MVM. 27 kvm bestäms 
till 100 % av 
råtomtmarksvärdet, 88 
kvm 30 % av 
råtomtmarksvärdet.  

Råtomtmarksvärdet 
bestäms aldrig, men 
kommenteras att MVÖ 
ligger under då det är en 
JB 1:6 rättighet. MVÖ 
bestäms utifrån 
tomtmarksvärdet och 
sedan läggs det till en 
skälig summa för 
vattenområdet. 

Kontrollerar aldrig om 
jämkning är nödvändig. 
FLM kommenterar att 
regleringen avser mark 
som ej var nödvändig för 
att bebygga fastigheten, 
vilket i vissa fall kan 
vara ett tecken på behov 
av  jämkning.  

Korrekt värdering? Nej, ingen hänsyn tas till 
korrigeringsbeloppet för 
fastighetens areal 
jämfört med norm 
fastigheten. 

Ja Nej, eftersom MVM 
bestäms utifrån 
råtomtmarksvärdet och 
inte tomtmarksvärdet. 
Ersättningen blir för låg 
och avträdaren kommer 
göra en förlust.  

Ja Oklart om det kanske 
hade behövts jämkas 
eller ej.  

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Fördelning enligt ÖK. 
Tillträdarna gör en 
faktisk förlust eftersom 
de jämkas till MVÖ och 
tillträdaren betalar FK. 

Ja Svårt att avgöra då det 
sker flera 
marköverföringar 
samtidigt.  

Fördelning enligt ÖK. 
Tillträdarna gör en 
faktisk förlust eftersom 
de jämkas till MVÖ och 
tillträdaren betalar FK. 

Korrekt, men om det 
hade varit nödvändigt att 
jämka till MVÖ skulle 
kostnaderna har lagts på 
avträdaren. I detta fall 
finns dock ÖK.  
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Aktbeteckning 012-11/67 0138-11/33 0136-11/84 0138-12/17 0136-13/60 
År? 2011 2012 2014 2012 2014 
Län? Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm 
Marköverföring eller servitut? Mark Mark och vattenområde Servitut Mark Mark 
Hur bestäms tomtmarksvärdet? Ortspris Skälighetsbedömer 

utifrån en tidigare ÖK 
Avvägning mellan 
ortspris och taxering 

Taxering Avvägning mellan 
ortspris och taxering 

Kommenteras vilka kostnader i 
ortprismaterial som är betalda? 

Nej Ja, att FK delas lika Nej   Nej 

Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Nej, se kommentar Nej Ja Ja Nej 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

    Framgår ej, alla 
exploateringsavgifter 
dras av som en 
klumpsumma 

Framgår ej, alla 
exploateringsavgifter 
dras av som en 
klumpsumma 

  

Belopp?     Framgår ej, alla 
exploateringsavgifter 
dras av som en 
klumpsumma 

Framgår ej, alla 
exploateringsavgifter 
dras av som en 
klumpsumma 

  

Dras kostnader för VA av?  Nej Nej Ja Ja Nej 
Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Nej Nej Ja Ja Nej 

Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Bestäms ej Bestäms ej, men 
kommenteras att MVÖ 
är mycket lägre, JB 1:6 

Ja Ja, troligtvis Bestäms ej 

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

Ja   Nej, fastigheten blandas 
ihop med en 
styckningslott. Större 
area än det borde vara 

Ja   

Bestäms MVM? Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms ej Bestäms ej, se 
kommentar 

Bestäms ej Bestäms 

Bestäms MVÖ? Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Bestäms Bestäms ej, se 
kommentar 

Bestäms ej, se 
kommentar 

Bestäms 

Sker jämkning? Nej Ja, till MVÖ Nej Nej Ja, på sätt och vis till 
MVÖ 

ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

Ja, tillträdaren  Ja, tillträdarna   Ja, tillträdaren 1/2 och 
avträdaren 1/2 

  

Vem ska betala enligt ansökan?         Delas mellan FÄ 
Vem betalar enligt beslut? Antagligen, tillträdaren 

men svårt att avgöra 
Tillträdarna  Tillträdaren Tillträdaren 1/2 och 

avträdaren 1/2 
Tillträdaren 

Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Antagligen, tillträdaren 
men svårt att avgöra 

Tillträdarna  Tillträdaren Tillträdaren 1/2 och 
avträdaren 1/2 

Både tillträdaren och 
avträdaren pga. 
avvägningen mellan 
likadelning och GVP. 
Enligt GVP betalar 
avträdaren eftersom 
kostnaderna dras ifrån 
ersättningen. 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om det 
inte funnits ök? 

Tillträdaren Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tillträdaren Tillträdare Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Kommentar Inrättar en GA samtidigt. 
Råtomtmarksvärdet 
bestäms ej. Angående 
FK menar FLM att det " 
kan i det här fallet 
bortses ifrån eftersom 
det ligger inom 
felmarginalen på det 
uppskattade värdet".  

Råtomtmarksvärdet 
bestäms aldrig, men 
kommenteras att MVÖ 
ligger under då det är en 
JB 1:6 rättighet. MVÖ 
bestäms genom 
skälighetsbedömning 
utifrån ett 
jämförelseobjekt där det 
fanns ÖK. 

Angående MVM och 
MVÖ kommenterar 
FLM att "inget i rådande 
situation motiverar 
användande av någon 
annan metod" (än GVP). 
Avstyckning sker i 
samma förrättning. 
Blandar ihop härskande 
fastighet och en 
styckningslott vilket 
innebär att en för stor 
area används. Alla 
exploateringsavgifterna 
dras av som en 
klumpsumma. Går inte 
att utröna om det är 
normal FK. 

Tillträdaren betalar en 
lägre ersättning än 
värderingen då man 
kommit överens om ett 
maxbelopp för 
ersättningen. 
Exploateringskostnaderna 
dras ifrån som en 
klumpsumma, det går 
inte att avgöra vad som är 
vad. Angående MVÖ 
kommenterar FLM att det 
inte finns någon 
anledning att frångå GVP 
då en ny byggrätt skapas. 

I förrättningen bestäms 
först ersättningen genom 
likadelning därefter gör 
en kontroll mot GVP. 
Ersättningen  beräknas 
till ett marginalvärde. 
Det torde vara ett ganska 
typiskt 
tomtbildningsfall. FLM 
skriver att eftersom 
byggrätten redan är 
ianspråktagen och det 
inte finns någon samt att 
det avser områden med 
olika betydelse för FÄ är 
det skäligt med 
likadelning som 
kontrolleras mot GVP.  

Korrekt värdering? Oklar om man kan nöja 
sig med att konstatera att 
det finns en stor 
felmarginal och att det 
på så sätt motiverar att 
FK inte dras av. 

Ja Nej, fördelas på för stor 
area. Innebär att GV är 
för lågt. 

Nej, det används en 
felaktig area i 
beräkningen.  

Nej, jämkning till MVÖ 
vore rimligare än att 
blanda in likadelning, 
det är ju ett 
tomtbildningsfall.  

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Om GV är för högt pga. 
av FK inte dras av 
betalar tillträdaren för 
mkt, men om det är 
rimligt 
råtomtmarksvärde är det 
ok.  

Fördelning enligt ÖK. 
Tillträdarna gör en 
faktisk förlust eftersom 
de jämkas till MVÖ och 
tillträdaren betalar FK. 

Korrekt fördelning, 
eftersom inom 
likvidintervallet. 

Normalt sett svarar någon 
av parterna för 
förrättningskostnaderna. 
Här delas de lika enligt 
ÖK vilket gör att 
avträdarens vinst blir 
mindre. 

Enligt GVP är 
kostnadsfördelningen 
korrekt. Dock svårt att 
avgöra eftersom 
likadelning också 
används. Motiverar 
beslutet med att endast 
tillträdaren får nytta, 
men över MVM. 
Fördelning enlig ÖK. 
Tillträdaren gör en 
faktiskt förlust.  
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Aktbeteckning 1401-1274 1482-1836 1440-1046 1463-1388 1484-809 
År? 2015 2013 2011 2015 2012 
Län? Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  
Marköverföring eller servitut? Mark Mark Mark Mark Mark 
Hur bestäms 
tomtmarksvärdet? 

Taxering Ortspris Taxering Taxering Taxering 
 

Kommenteras vilka kostnader 
i ortprismaterial som är 
betalda? 

      Nej 

  
Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Nej   Ja Framgår ej Ja, som en viss % 
 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

    Ja Framgår ej Framgår ej, då 20 % 
dras av för alla 
exploateringskostnader 

Belopp?     30000 Framgår ej Framgår ej 
Dras kostnader för VA av?  Ja   Ja Ja, som en viss % 

Ja, som en viss % 
Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Ja   Ja Ja, som en viss % 

Nej 
Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Nej, innehåller FK Bestäms ej Ja Nej, innehåller troligtvis 
FK 

Ja 

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

    Ja Ja Ja 

Bestäms MVM? Bestäms ej Bestäms ej Bestäms ej  Bestäms ej Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms MVÖ? Bestäms, till 50 % av 
råtomtmarksvärdet ink. 
FK 

Bestäms, till 50 % av ett 
tomtmarksvärde 

Bestäms ej  Bestäms, utifrån 
råtomtmarksvärdet inkl. 
FK 

Bestäms ej 

Sker jämkning? Ja, till MVÖ Ja, till MVÖ Nej Ja, till MVÖ Nej 
ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

          

Vem ska betala enligt 
ansökan? 

 Ingen uppgift Tillträdaren "Fastighetsägarna" Ej angivet 

Vem betalar enligt beslut? Fastighetsägarna Tillträdaren Tillträdaren Tillträdaren Tillträdaren 
Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Fastighetsägarna Avträdaren Tillträdaren Avträdaren, eftersom FK 
dras av från ersättningen 

Tillträdaren 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om 
det inte funnits ök? 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Avträdaren om jämkning 
till MVÖ annars 
tillträdaren.  

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tillträdaren 

Kommentar Fastighetsregleringen 
som värderingen avser är 
en del utav en större 
förrättning, vilket gör det 
svårt att avgöra hur 
kostnadsfördelningen 
egentligen blir.  

Råtomtmarksvärdet 
bestäms inte med det 
kommenteras varför 
jämkning bör ske. MVÖ 
bestäms korrekt utifrån 
tomtmarksvärdet. 

Evt. borde jämkning ha 
skett då FLM skriver att 
området inte är av 
väsentlig betydelse då 
fastigheten redan är 
bebyggd. 

Råtomtmarksvärde ink. 
FK. Övriga kostnader 
dras bort genom att 
tomtmarksvärdet 
minskas med 20 %. 
Oftast dras kostnaderna 
bort som fasta belopp 
och inte en som 
procentsats. Jämkas till 
MVÖ som bestäms 
utifrån 
råtomtmarksvärdet.  

Tomtmarksvärdet 
minskas med 20 % för 
att erhålla 
råtomtmarksvärdet. 
Oftast dras kostnaderna 
bort som fasta belopp 
och inte som en 
procentsats.  

Korrekt värdering? Nej, ej avdrag för FK i 
råtomtmarksvärdet. 
MVÖ bestäms till 50 % 
av råtomtmarksvärdet 

Ja Värdena bestäms 
korrekt, dock evt.  
nödvändigt att jämka. 

Framgår inte om FK 
inkluderas när 20 % dras  
bort från 
tomtmarksvärdet. Är det 
en skälig summa? 

Ja om det är skäligt att 
dra av 20 % av 
tomtmarksvärdet för att 
nå råtomtmarksvärdet.  

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Jämkar troligtvis till 
vinst, hur ska 
kostnaderna då fördelas? 

Korrekt att lägga 
kostnaderna på 
avträdaren vid jämkning 
till MVÖ. 

Korrekt, men om det 
hade varit nödvändigt att 
jämka till MVÖ skulle 
kostnaderna har lagts på 
avträdaren. I detta fall 
finns dock ÖK.  

Korrekt 
kostnadsfördelning att 
dra av FK när det jämkas 
till MVÖ, så att 
avträdaren betalar. Dock 
får avträdaren för lite 
ersättning eftersom 
MVÖ bestäms till ett 
råtomtmarksvärde ink. 
FK. 

Ja om det är normal FK 
dras bort. 
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Aktbeteckning 1419-1136 1401-1256 1435-1822 1285-1853 1286-2193 
År? 2012 2015 2014 2010 2014 
Län? Västra Götaland  Västra Götaland Västra Götaland  Skåne Skåne 
Marköverföring eller servitut? Servitut Mark Mark Mark Mark 
Hur bestäms 
tomtmarksvärdet? 

Taxering Taxering 1/2 och 
ortspris 1/2 

Ortspris Avvägning mellan 
ortspris och taxering 

Taxering, kontroll mot 
ortspris 

Kommenteras vilka kostnader 
i ortprismaterial som är 
betalda? 

    Nej Ja, utifrån VA-klass Ja, utifrån VA-klass 

Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Ja Nej Nej, troligtvis inte Ja Ja 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

Ja     Framgår ej, 
exploateringskostnaderna 
dras av som en 
klumpsumma 

Framgår ej, 
exploateringskostnaderna 
dras av som en 
klumpsumma 

Belopp? 30000     Framgår ej Framgår ej 
Dras kostnader för VA av?  Ja Ja Nej, troligtvis inte Ja Ja 
Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Nej Ja Nej, troligtvis inte Ja Ja 

Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Ja Nej, innehåller FK Nej, då 
exploateringskostnader 
inte dragits bort 

Ja, troligtvis Ja, troligtvis 

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

Ja Nej     Ja 

Bestäms MVM? Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms ej Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms ej 

Bestäms MVÖ? Bestäms, till 10% av 
råtomtmarksvärdet 

Bestäms, till i princip 25 
% av råtomtmarksvärde. 

Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Bestäms ej 

Sker jämkning? Ja, till MVÖ Ja, till MVÖ Nej Nej  Nej 
ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

      Nej Tillträdaren 

Vem ska betala enligt 
ansökan? 

Tillträdaren Tillträdaren Tillträdaren Nej   

Vem betalar enligt beslut? Tillträdaren Tillträdaren Den ena tillträdaren Den ena tillträdaren Tillträdaren 
Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Tillträdaren   Den ena tillträdaren Den ena tillträdaren Tillträdaren 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om 
det inte funnits ök? 

Avträdaren, eftersom 
jämkas till MVÖ 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Båda tillträdarna Båda tillträdarna, då de 
båda har nytta av 
regleringen. 

Tillträdaren 

Kommentar Beräknar MVÖ till 10 % 
av råtomtmarksvärde. 
vilket innebär att det 
jämkas till vinst.  

Drar ej bort FK från 
tomtmarksvärdet. 
Jämkas till MVÖ vilken 
beräknats till 25 % av 
råtomtmarksvärdet ink. 
FK.  

FLM gör en värdering 
men FÄ kommer 
överens om en högre 
värdering. Två 
fastigheter tillträder men 
bara den ena betalar FK. 
FLM räknar med fel 
areauppgifter i 
värderingen. Olika, 
markområden, 
förekommer både 
skadeersättning och 
vinstfördelning i 
förrättningen. 

I förrättningen förs mark 
från en samfällighet till 
två olika fastigheter. 
Endas den ena 
tillträdande FÄ betalar 
FK. Går inte att hitta 
motivet bakom varför 
endas den ena FÄ ska 
betala FK. Använder 
korrigeringsbeloppet från 
taxeringen för att 
beräkna 
jämförelsebelopp för 
ortspriset. När alla 
kostnader dras av som en 
klumpsumma går det inte 
att veta vilken kostnad 
som dras av som FK 

GVP för industritomt. 
Varken MVM eller 
MVÖ bestäms. När alla 
kostnader dras av som en 
klumpsumma går det inte 
att veta vilken kostnad 
som dras av som FK. 

Korrekt värdering? Nej, råtomtmarksvärdet 
används istället för 
tomtmarksvärdet när 
MVÖ bestäms. 

Nej, ej rent 
råtomtmarksvärde. 
MVÖ bestäms utifrån 
råtomtmarksvärdet och 
inte tomtmarksvärdet. 

Nej, inga kostnader dras 
från tomtmarksvärdet 

Det torde vara ovanligt 
att blanda taxering med 
ortspriset på förevarande 
sätt.  

MVM och MVÖ 
bestäms eller 
kommenteras ej vilket 
gör det svårt att veta om 
det är nödvändigt att 
jämka.  

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Jämkar till vinst, hur ska 
kostnaderna då fördelas? 
Fördelning enligt ÖK. 
Om det inte jämkats till 
vinst skulle tillträdaren 
gjort en förlust. 

Jämkar till vinst, 
eftersom kostnad för VA 
och tomtanläggningar 
inte tas med i värdet för 
MVÖ, hur ska 
kostnaderna då fördelas?  
Fördelning enligt ÖK. 
Om det inte jämkats till 
vinst skulle tillträdaren 
gjort en förlust. 

Kostnaderna borde ha 
delats mellan de båda 
tillträdarna men bara den 
ena betalar. Drar ej bort 
FK från 
råtomtmarksvärdet 
vilket innebär att FÄ 
betalar för mycket FK.  

Båda tillträdande FÄ har 
nytta av reglering varför 
kostnaderna egentligen 
borde fördelas dem 
emellan. Den FÄ som 
inte betalar några FK gör 
en större vinst än 
normalt. 

Troligtvis korrekt 
fördelning men det går 
inte att veta om det är 
normal FK som dragits 
bort.  
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Aktbeteckning 1291-2538 1278-2100 1286-2158 1233-2182 1262-999 
År? 2011 2012 2012 2014 2015 
Län? Skåne Skåne Skåne Skåne Skåne 
Marköverföring eller servitut? Mark Mark Upphävt servitut Mark Mark och servitut 
Hur bestäms 
tomtmarksvärdet? 

Ortspris Taxering Ortspris Taxering 1/3 och ortspris 
2/3  

Taxering 1/3 och ortspris 
2/3 

Kommenteras vilka kostnader 
i ortprismaterial som är 
betalda? 

Nej   Ja Ja Nej 

Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Ja Ja Ja Ja Ja i taxering men 
framgår ej i ortspris 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

Ja Ja Ja Ja   

Belopp? 20000 30000   30000 20000 
Dras kostnader för VA av?  Ja Ja Ja Ja Ja i taxering men 

framgår ej i ortspris 
Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Ja Ja Ja Ja Ja i taxering men 
framgår ej i ortspris 

Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Ja Ja Ja Ja   

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

Ja Ja   Ja Ja 

Bestäms MVM? Bestäms ej Bestäms ej Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger  

Bestäms Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms MVÖ? Bestäms, utifrån 
råtomtmarksvärde 

Bestäms, till 1/3 av 
råtomtmarksvärdet 

Bestäms ej, men 
ersättningen understiger  

Bestäms, till 40 % av 
råtomtmarksvärdet 

Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Sker jämkning? Ja, till MVÖ Ja, till MVÖ Nej  Ja , till MVÖ Nej 

ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

Ja, tillträdaren     Ja, tillträdaren   

Vem ska betala enligt 
ansökan? 

Tillträdaren  Tillträdaren   Tillträdaren Tillträdaren 

Vem betalar enligt beslut? Tillträdaren Tillträdaren Tjänande Tillträdaren Tillträdaren 
Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Oklart om det jämkas till 
MVÖ eller det görs 
avdrag för 
förrättningskostnader 

Tillträdaren Tjänande Avträdaren Tillträdaren 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om 
det inte funnits ök? 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tjänande Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tillträdaren 

Kommentar Beräknar MVÖ genom 
att dra bort normal FK 
från GV och tar sedan 
1/3 av det värdet. Detta 
innebär att det jämkas 
till vinst.  

Beräknar MVÖ genom 
att ta 1/3 av 
råtomtmarksvärdet vilket 
innebär att det jämkas 
till vinst. 

Motiverar 
kostnadsbeslutet med att 
tillträdaren får hela 
vinsten men de jämkar ej 
MVM. Det finns därför 
nytta för båda 

Beräknar MVÖ genom 
att ta 40 % av 
råtomtmarksvärdet vilket 
innebär att det jämkas 
till vinst.  

Det framgår inte vilka 
kostnader som dras bort 
från ortsprismaterialet. 
Det delas med fel area 
vid beräkningen av GV 
utifrån ortspris. Det 
kommenteras att MVÖ 
sker med det fulla 
råtomtmarksvärdet. Det 
är emellertid 
tomtmarksvärdet som 
ska användas.  

Korrekt värdering? Nej, råtomtmarksvärdet 
används istället för 
tomtmarksvärdet när 
MVÖ bestäms. 

Nej, råtomtmarksvärdet 
används istället för 
tomtmarksvärdet när 
MVÖ bestäms. 

Ja Nej, råtomtmarksvärdet 
används istället för 
tomtmarksvärdet när 
MVÖ bestäms. 

Det delas med fel area 
vid beräkningen av GV 
utifrån ortspris. 

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Jämkar till vinst, hur ska 
kostnaderna då fördelas? 
Fördelning enligt ÖK. 
Om det inte jämkats till 
vinst skulle tillträdaren 
gjort en förlust. 

Jämkar till vinst, hur ska 
kostnaderna då fördelas? 
Fördelning enligt ÖK. 
Om det inte jämkats till 
vinst skulle tillträdaren 
gjort en förlust. 

Fördelas korrekt Jämkar till vinst, hur ska 
kostnaderna då fördelas? 
Fördelning enligt ÖK. 
Om det inte jämkats till 
vinst skulle tillträdaren 
gjort en förlust. 

Troligtvis är 
kostnadsfördelningen 
korrekt men det är svårt 
att avgöra då det ej 
framgår vilka kostnader 
som dragit av i 
ortsprismaterialet.   
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Aktbeteckning 1267-1079 1278-2111 1233-2104 1233-1999 1278-2054 
År? 2010 2012 2012 2012 2012 
Län? Skåne Skåne Skåne Skåne Skåne 
Marköverföring eller servitut? Mark Mark Mark Mark Mark 
Hur bestäms 
tomtmarksvärdet? 

Taxering Taxering Avvägning mellan 
ortspris och taxering 

Taxering 1/2 och ortspris 
1/2 

Avvägning mellan 
ortspris och taxering 

Kommenteras vilka kostnader 
i ortprismaterial som är 
betalda? 

    Nej Nej Ja, utifrån VA-klass 

Dras förrättningskostnaderna 
av? 

Ja   Ja i taxering men ej i 
ortspris 

Ja Ja, både i taxering och 
ortspris 

Motsvarar det 
normalkostnaden? 

Ja   Ja i taxering men ej i 
ortspris 

Ja Ja 

Belopp? 20000   10000 30000 20000 
Dras kostnader för VA av?  Ja   Ja i taxering men ej i 

ortspris 
Ja Ja 

Dras kostnad för 
tomtanläggningar av?  

Ja   Ja i taxering men ej i 
ortspris 

Ja Ja 

Är ingångsvärdet ett rent 
råtomtmarksvärde? 

Ja Bestäms ej Ja i taxering men ej i 
ortspris 

Ja Ja 

Fördelas värdet på arealen 
inom den nya tomten? 

Ja Ja Ja     

Bestäms MVM? Bestäms ej  Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms Bestäms ej, men 
ersättningen överstiger 
MVM 

Bestäms MVÖ? Bestäms ej  Bestäms, till 50% av 
tomtmarksvärdet 

Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Bestäms  Bestäms ej, men 
ersättningen understiger 
MVÖ 

Sker jämkning? Nej Ja, direkt till MVÖ Nej Nej Nej 
ÖK om 
förrättningskostnadernas 
fördelning, 2:6? 

          

Vem ska betala enligt 
ansökan? 

Tillträdaren Tillträdaren Tillträdaren   Tillträdaren 

Vem betalar enligt beslut? Inget beslut i protokollet Tillträdaren Tillträdaren Båda tillträdarna med 
1/2 var 

Tillträdaren 

Vem betalar egentligen 
kostnaderna? 

Svårt  att avgöra 
eftersom det inte finns 
något beslut i 
protokollet. 

Tillträdaren Tillträdaren Båda tillträdarna med 
1/2 var 

Tillträdaren 

Vem borde ha betalat 
förrättningskostnaderna om 
det inte funnits ök? 

Tillträdaren, om 
jämkning till MVÖ inte 
var nödvändigt 

Avträdaren, eftersom det 
jämkas till MVÖ 

Tillträdaren Båda tillträdarna efter 
nyttan 

Tillträdaren 

Kommentar Skriver inget i protokoll 
om beslut om fördelning 
av FK. Ingen kontroll av 
jämkning är nödvändig. 

Råtomtmarksvärdet 
bestäms inte men det 
kommenteras varför 
jämkning bör ske. MVÖ 
bestäms korrekt utifrån 
tomtmarksvärdet. 
Ersättningen bestäms till 
ett belopp högre än 
MVÖ eftersom ägarna 
medgivit detta.  

Värderingen enligt 
taxeringsvärdet är 
korrekt. Däremot dras 
inga 
exploateringskostnader 
av från ortprismaterialet. 

I förrättningen förs mark 
från en samfällighet till 
två olika fastigheter. 
Kostnaderna delas lika 
mellan FÄ. Marken 
utgörs av både 
jordbruksmark och 
tomtmark. Tomtmarken 
värderas som 
tomtmarksvärde. 

Använder 
korrigeringsbeloppet 
från taxeringen för att 
beräkna 
jämförelsebelopp för 
ortspriset. 

Korrekt värdering? Nej, ingen kontroll om 
jämkning är nödvändig. 

Ja Nej, det redovisas inte 
att några 
exploateringskostnader 
dras från 
ortprismaterialet som 
skulle kunna vara ett 
tomtmarksvärde. 

Ja, troligtvis  Det torde vara ovanligt 
att blanda taxering med 
ortspriset på förevarande 
sätt. 

Påverkan på 
kostnadsfördelningen? 

Eftersom det inte finns 
något beslut i protokollet 
går det inte att avgöra 
hur kostnaderna 
egentligen har fördelats.  

Fördelning enligt ÖK. 
Tillträdarna gör en 
faktisk förlust eftersom 
de jämkas till MVÖ och 
tillträdaren betalar FK. 

Drar ej bort FK från 
ortprismaterialet vilket 
innebär att tillträdaren 
betalar för mycket FK.  

Båda tillträdande 
fastigheter erhåller nytta 
varför kostnaden ska 
delas dem emellan vilket 
också gjorts. Det är 
däremot inte säkert att 
nyttan just fördelats med 
1/2 var. Men evt. mer 
korrekt än att 
kostnaderna endas läggs 
på en av tillträdarna.  

Korrekt fördelning 
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Aktbeteckning	 0586-13/57	 0582-11/12	 0582-13/32	 0381-15/4	 0381-13/40	
År?	 2014	 2012	 2015	 2015	 2013	
Län?	 Östergötland	 Östergötland	 Östergötland	 Uppsala	 Uppsala	
Marköverföring	eller	servitut?	 Mark	 Mark	och	servitut	 Mark	 Mark	 Mark	
Hur	bestäms	
tomtmarksvärdet?	

Taxering		 Ortspris	 Taxering	 Taxering	 Taxering	

Kommenteras	vilka	kostnader	
i	ortprismaterial	som	är	
betalda?	

		 Nej	 		 		 		

Dras	förrättningskostnaderna	
av?	

Nej	 Nej	 Nej	 Nej	 Nej	

Motsvarar	det	
normalkostnaden?	

		 		 		 		 		

Belopp?	 		 		 		 		 		
Dras	kostnader	för	VA	av?		 Nej	 Nej	 Nej	 Ja,	somm	viss	%	 Nej	
Dras	kostnad	för	
tomtanläggningar	av?		

Nej	 		 		 Ja,	somm	viss	%	 Nej	

Är	ingångsvärdet	ett	rent	
råtomtmarksvärde?	

Nej,	troligtvis	
tomtmarksvärde	

Nej,	tomtmarksvärde	 Nej,	tomtmarksvärde	 Nej,	innehåller	FK	 Bestäms	ej	

Fördelas	värdet	på	arealen	
inom	den	nya	tomten?	

Framgår	ej	 Ja	 Ja	 		 		

Bestäms	MVM?	 Bestäms	 Bestäms,	till	
alternativvärde	

Bestäms	 Bestäms	ej	 Bestäms	

Bestäms	MVÖ?	 Bestäms,	till	20	%	av	
tomtmarksvärdet	

Bestäms,	till	
alternativkostnad	

Bestäms,	till	
marginalvärde	utifrån	
tomtmarksvärdet	

Bestäms	ej	 Bestäms	ej	

Sker	jämkning?	 Ja,	till	MVÖ	 Nej	 Ja,	till	MVÖ	 Nej	 Ja,	direkt	till	MVM	
ÖK	om	
förrättningskostnadernas	
fördelning,	2:6?	

		 		 		 		 Tillträdaren	1/2	och	
avträdaren	1/2	

Vem	ska	betala	enligt	
ansökan?	

Kommunen	 Tillträdaren	 Tillträdaren	 Tillträdaren	 		

Vem	betalar	enligt	beslut?	 Kommunen,	alltså	
varken	tillträdaren	eller	
avträdaren	

Tillträdaren	 Tillträdaren	 Tillträdaren	 Tillträdaren	1/2	och	
avträdaren	1/2	

Vem	betalar	egentligen	
kostnaderna?	

Kommunen,	alltså	
varken	tillträdaren	eller	
avträdaren	

Tillträdaren	 Avträdaren,	eftersom	de	
dras	av	från	
ersättningen	

Både	tillträdaren	och	
avträdaren	

Tillträdaren	1/2	och	
avträdaren	1/3	

Vem	borde	ha	betalat	
förrättningskostnaderna	om	
det	inte	funnits	ök?	

Avträdaren,	eftersom	
det	jämkas	till	MVÖ	

Tillträdaren	 Avträdaren,	eftersom	
det	jämkas	till	MVÖ	

Tillträdaren	 Tillträdaren,	eftersom	
jämkning	till	MVM	

Kommentar	 GVP	för	en	industritomt.	
Händer	flera	saker	i	
förrättningen.	
Ersättningen	enligt	GVP	
beräknas	utifrån	
tomtmarksvärdet.	Det	
kommenteras	varför	
jämkning	bör	ske.		Men	
hade	det	varit	
nödvändigt	att	jämka	
om	ett	
råtomtmarksvärde	
använts?	MVÖ	bestäms	
korrekt	utifrån	
tomtmarksvärdet.	

Redovisar	inte	att	några	
exploateringskostnader	
dras	av	utan	det	
diskuteras	endas	om	
tomtmarksvärdet.		

Flera	saker	händer	i	
förrättningen.	ÖK	om	
fördelning	av	FK	fanns	ej	
för	den	delen	som	ingår	
i	värderingen.	
Ersättningen	enligt	GVP	
beräknas	utifrån	
tomtmarksvärdet.	Det	
kommenteras	varför	
jämkning	bör	ske.	Men	
hade	det	varit	
nödvändigt	att	jämka	
om	ett	
råtomtmarksvärde	
använts?	MVÖ	bestäms	
korrekt	utifrån	
tomtmarksvärdet.		
Avträdaren	betalar	FK	
då	de	dras	av	från	
ersättningen.	

FLM	gör	en	värdering	
därefter	upprättas	ÖK.	
Tomtmarksvärdet	
reduceras	till	35	%	för	
VA	,	sanering	och	
tomtanläggningar.	FK	
dras	inte	bort	från	
tomtmarksvärdet	utan	
som	en	summa	först	
efter	ersättningen	
beräknats.		

Lm	gör	en	värdering	
därefter	upprättas	ÖK	
och	ersättning	och	FK	
fördelning.	Det	kan	
diskuteras	om	LM	utgår	
från	GVP	eller	inte.	
Ersättningen	bestäms	
direkt	till	MVM.		

Korrekt	värdering?	 Något	
råtomtmarksvärde	
bestäms	aldrig.	
Ersättningen	enligt	GVP	
bestäms	utifrån	ett	
tomtmarksvärde.	MVÖ	
bestäms	korrekt	utifrån	
tomtmarksvärdet.	

Nej,	utgår	ifrån	
tomtmarksvärdet	vilket	
gör	att	ersättningen	blir	
för	hög.	

Något	
råtomtmarksvärde	
bestäms	aldrig.	
Ersättningen	enligt	GVP	
bestäms	utifrån	ett	
tomtmarksvärde.	MVÖ	
bestäms	korrekt	utifrån	
tomtmarksvärdet.	

Nej,	FK	dras	inte	ifrån	
tomtmarksvärde	utan	
först	när	ersättningen	
beräknats.	Dvs.	GV	
multiplicerats	med	area.		

MVM	korrekt	beräknad.	
Enligt	GVP	borde	ett	
råtomtmarksvärde	ha	
bestämts	och	ersättning	
enligt	metoden.		

Påverkan	på	
kostnadsfördelningen?	

Kostnaden	fördelas	inte	
mellan	FÄ	utan	betalas	
av	kommunen.	
Avträdaren	som	skulle	
ha	betalat	FK	får	en	
extra	stor	vinst.		

Drar	ej	bort	FK	från	
råtomtmarksvärdet	
vilket	innebär	att	
tillträdaren	betalar	för	
mycket	FK.		

Korrekt	fördelning	av	FK	
eftersom	det	jämkas	till	
MVÖ.	

Kostnaderna	kommer	
delas	mellan		
tillträdaren	och	
avträdaren.	Dock	
kommer	avträdaren	att	
stå	för	den	största	
andelen	vilket	beror	på	
att	FK	först	dras	av	efter	
GV	multiplicerats	med	
arealen.		

Eftersom	avträdaren	
betalar	1/2	FK	och	
ersättningen	sätts	lika	
med	MVM	gör	
avträdande	FÄ	en	
förlust.		
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Bilaga 2. Intervjuer 
Andreas Hellström, funktionschef på Lantmäteriet i Linköping.  
 
1. Vad upplever du är det svåraste inom värdering?  
 
Som erfaren värderare är det att hitta ett bra värderingsunderlag som kan användas för 
att bestämma bra värdenivåer. Det svåraste att värdera är råmark eftersom problemet 
med att hitta ett bra ortprismaterial då är stort. Är man relativt ny som värderare kan 
det såklart vara lite svårare att ha koll på rättspraxis och värderingsprinciper men det 
lär man sig efter hand.  
 
2. Vilket underlag använder du företrädesvis för bestämmande av ingående 
värden i genomsnittsvärdeprincipen? 
 
Alltid ett ortsprismaterial om det är möjligt att få fram relevanta jämförelseköp. 
Taxeringsvärdemetoden kan användas som en sista utväg om det skulle vara svårt, 
eller omöjligt, att hitta ett relevant ortsprismaterial, vilket kan vara fallet till exempel 
på landsbygden. Även om taxeringsvärden är allmänt accepterad av allmänheten så är 
det ingen exakt metod utan mycket schabloniserad. 
 
3. Hur ser du på eventuella avdrag som ska göras från värderingsunderlaget vid 
användandet av genomsnittsvärdeprincipen? 
 
När exploateringskostnader dras av är det många ställningstagande som måste göras. 
Det är sällan man faktiskt vet vilka kostnader som har lagts ner i ett ortsprismaterial, 
utöver förrättningskostnaden. Vilka avdrag värderaren väljer att göra är istället ofta en 
bedömning som bygger på erfarenhet och det kan finnas ett behov av att vara lite 
schematisk. Vad gäller förrättningskostnaden går det heller inte att veta vem som rent 
faktiskt har betalat kostnaden. Det skulle ju kunna vara köparen och används en sådan 
köpeskilling och det görs ett avdrag för förrättningskostnaden blir värdet för lågt.  
 
En värdering får heller inte ge sken av att den är bättre än vad den rent faktiskt är, 
vilket det finns risk för om väldigt specifika avdrag görs. Om väldigt detaljerade 
summor dras av måste det finnas belägg för det. I annat fall måste man redovisa sina 
antaganden men risken är då att den part som förrättningen går emot ifrågasätter 
antagandena och förrättningslantmätaren får då bemöta detta. Om slutresultatet av 
värderingen är ”korrekt” är det frågan om det finns en vinst i att redogöra all ”input” 
till sina bedömningar. Istället skulle det kunna leda till att den förrättningen går emot 
får fler saker att hänga upp sina argument på. Detta skulle kunna leda till att fler 
förrättningar blir överklagade pga. bagatellartade saker som i slutänden ändå inte har 
någon inverkan på det ekonomiska resultatet.  
 



Fördelning av förrättningskostnaden vid vinstfördelning 
 

 83 

Jag förespråkar en tydlighet i värderingarna men samtidigt går det inte visa och 
belägga allt utan mycket handlar om erfarenhet och bedömning. En bra strävan är nog 
att hålla värderingarna på en så pass noga nivå att det går att förstå vad värderaren har 
gjort och tänkt, men att det inte alltid är nödvändigt att kunna följa varje enskild detalj 
som ligger bakom den slutliga bedömningen.  
 
4. Hur ser du på användning av råtomt, råmark, tomtmarksvärde etc. vid 
tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen och jämkning? 
 
Jag har föreläst mycket både på universitet, internt på Lantmäteriet och för 
yrkesverksamma. Min uppfattning är att många har svårt att skilja på 
råtomtmarksvärdet och tomtmarksvärdet och förstå när och varför det ena eller det 
andra ska användas. Det kan vara pedagogiskt svårt att förstå varför 
råtomtmarksvärdet ska användas men det är svårt att göra någonting åt pga. rådande 
praxis. Man får helt enkelt försöka hålla isär begreppen.  
 
5. Anser du att genomsnittsvärdeprincipen är svår att tillämpa i praktiken? 
 
Som värderingsprincip upplever jag den inte som svår. Metoden bygger på enkla 
beräkningar och det är relativt lätt att schematiskt göra rätt steg. Men man måste ju 
veta vilka värden man ska använda och vilka avdrag som ska ske. 
 
Genomsnittsvärdeprincipen kan dock i vissa fall rent pedagogiskt vara svår att 
förklara för fastighetsägaren. En sådan situation är när principen ger en relativt hög 
ersättning, men ersättningen måste jämkas ner till marknadsvärdeökningen som är 
mycket lägre. Det kan vara svårt att få fastighetsägaren att förstå skälen till och 
acceptera varför ersättningen måste bestämmas till den lägre nivån.  
 
6. Varför tror du det förkommer att den egentliga kostnadsfördelningen på 
något sätt skiljer sig från det normala fördelningssättet? 
 
Det kan finnas flera anledningar till varför det förekommer fel i värderingarna som i 
sin tur påverkar kostnadsfördelningen. Jag tror både det förekommer att värderaren 
medvetet gör fel och att det finns fall där värderaren faktiskt är omedveten om 
konsekvenserna för kostnadsfördelningen pga. en för låg kompetensnivå.  
 
En anledning till varför värderaren medvetet avviker från genomsnittsvärdeprincipen 
kan vara att denne anser att det ekonomiska resultatet inte blir skäligt om 
kostnadsfördelningen inte görs på ett annat sätt. Ett exempel är då den faktiska 
förrättningskostnaden blivit mycket högre än den normala pga. att avträdaren har 
obstruerat och betett sig ojust. I ett sådant fall skulle det kunna anses finnas skäl att 
justera kostnadsfördelningen så att avträdaren får ta en större del - i form av lägre 
ersättning. Som ett resultat av den dyrare förrättningen får ju tillträdaren en mindre 
vinst än vad denne räknat med från början. Det skulle kunna vara rimligt att det är 
avträdarens egna vinst som obstruerats bort, men genomsnittsvärdeprincipen lämnar 
inget sådant utrymme och då kommer principen att frångås.   
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Det kan också vara så att kostnaden läggs på tillträdaren eftersom det anses vara 
normalt och eventuellt funderas inte över att det uppstår en förlust för tillträdaren i de 
fall ersättningen jämkas till marknadsvärdeökningen. Tillträdaren uppnår ju i och med 
förrättningen ändå det den ansökt om.  
 
Det finns även en annan anledning till varför en värdering inte precis följer alla steg i 
genomsnittsvärdeprincipen och det är för att minska arbetsåtgången. För de värderare 
som har arbetat med värdering ett tag framgår det ganska snabbt om det kommer 
finnas ett behov av att jämka ersättningen i förrättningen. Därför händer det ibland att 
värderare använder tomtmarksvärdet och inte råtomtmarksvärdet i 
genomsnittsvärdeprincipen. Det är ju fel enligt principen men eftersom ersättningen 
ändå kommer att jämkas ner till tillträdarens marknadsvärdeökning så kommer det 
inte få någon konsekvens för slutresultatet. Samtidigt som det minskar den tid 
värderaren lägger på värderingen så reduceras även antalet saker som någon part i 
förrättningen kan ha synpunkter på. Så snart någon uppgift redovisas så öppnas en 
möjlighet för den som vill ifrågasätta värderingen. Man kan fråga sig om det är rätt 
eller fel att göra så här? Det är ju fel enlig genomsnittsvärdeprincipen men det 
påverkar inte det slutliga resultatet i förrättningen. Det förutsätter dock väldigt god 
kunskap hos värderaren för att denne direkt kan avgöra om ett fall är ett sådant där 
värdeökningen är marginell och genomsnittsvärdeprincipen ger en allt för hög 
ersättning.  
 
En stor nackdel är emellertid att om någon med tillräcklig kunskap i efterhand tittar 
på utlåtandet så kommer den se att värderingen är felaktig enligt principen. Det är ju 
klart problematiskt eftersom med tiden kommer det bli svårt att veta hur värderaren 
resonerat när denne utfört värderingen.  
 
Det finns olika skolor för hur noggrann förrättningslantmätare ska vara i sin 
redovisning. Vissa skriver väldigt noggranna utlåtande och försöker vara så ingående 
och beskrivande som möjligt medan andra väljer att skriva betydligt mindre. Något  
som man dock måste ha i åtanke är att värdering är en bedömning och alla antaganden 
som görs skrivs inte ut i klartext i värderingsutlåtandet. Det som kan se fel ut kanske 
ändå inte är fel utifrån vad värderaren visste och hur parterna yrkat.  
 
7. Vad blir konsekvensen av en felaktig kostnadsfördelning? 
 
Konsekvensen blir att någon av parterna kommer få för lite eller för mycket 
ersättning, vilket kan spela mindre roll i vissa sammanhang och större i andra. Om 
ersättningen hamnar inom likvidintervallet och båda parter har gjort en vinst kan det 
spela mindre roll om någon skulle få en något mindre vinst eftersom denne ändå har 
fått en vinst – förutsatt att den felaktiga kostnadsfördelningen endast påverkar 
resultatet/ersättningen i mindre omfattning. Däremot får det större betydelse i fall där 
någon part får en marginell eller ingen vinst och får ta kostnader som gör att det 
uppstår en förlust. Hela systemet kring tvångsvisa marköverförningar bygger på att 
någon inte ska kunna gå med förlust om man inte frivilligt valt att göra det. Om den 
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som ofrivillig går med förlust inte överklagar förrättningen därför att det inte framgår 
att värderingen är fel kan det bli rättsosäkert.  
 
8. Hur arbetar Lantmäteriet med att säkerställa kvaliteten i de värderingar som 
utförs? Vilket stöd får den enskilda förrättningslantmätaren i sitt arbete? 
 
Varje förrättningslantmätare representerar myndigheten och fattar sina egna beslut. 
Anser förrättningslantmätaren att denne har kompetens nog och väljer att utföra en 
värdering är det svårt för någon annan att påverka detta. Alla värderingar ska dock 
granskas men det är svårt att säkerställa att så sker. Det är omöjligt för en chef, eller 
någon annan för den delen, att veta exakt i vilka förrättningar värdering skett och/eller 
om granskning skett. 
 
På Lantmäteriet har vi dock rutiner som går ut på att om förrättningslantmätaren inte 
har tillräcklig värderingskompetens för att genomföra värderingen i en förrättning så 
ska denne ta hjälp av någon värderingskunnig internt eller anlita extern sakkunnig. 
Intern har vi bland annat en värderingspool som funnits i drygt 2 års tid, dit 
förrättningslantmätaren kan vända sig för att få hjälp med allt från att diskutera 
värderingsprinciper och ersättningsnivåer, få ortsprismaterial till att få ett fullständigt 
värdeutlåtande. I värderingspoolen ingår mer erfarna värderare och på så sätt kan vi 
höja kvalitén på värderingarna.  
 
9. Finns det anledning att förbättra denna verksamhet? 
 
Ovan nämnda värderingspool omfattar bara de södra och östra delarna av landet 
(region sydöst inom division fastighetsbildning) men det pågår ett projekt att starta 
upp en motsvarande verksamhet för de norra och västra delarna av landet (region 
nordväst inom division fastighetsbildning.  
  
Det viktiga är att få större kontaktytor som gör att det är lättare att få tag på de som 
har den rätta kompetensen. Generellt arbetar vi nu med en mer uppdelad process, än 
tidigare då förrättningslantmätare gjorde alla, eller de flesta, momenten i 
förrättningen. Tanken är att värderingmomentet ska utföras av någon som har relevant 
värderingskompetens. Viktigt är dock fortfarande att det finns möjlighet för 
kompetensutveckling och den som vill prova på och utvecklas inom värdering ska få 
göra det, men då tillsammans med någon mer erfaren.  
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Anna Isgren, förrättningslantmätare specialist på Lantmäteriet i Malmö. 
 
1. Vad upplever du är det svåraste inom värdering?  
 
I varje värdering finns det olika moment som är svåra och vilket moment som är 
knepigast varierar mycket från fall till fall. Ett ofta återkommande problem är dock att 
det ibland finns väldigt lite material (ortpriser etc.) att utgå ifrån i värderingen. Detta 
kan bero på att det inte skett tillräckligt många överlåtelser inom aktuellt område, 
vilket är ett vanligt problem på landsbygden. Det kan också vara så att en fastighet är 
en ”blandfastighet” och innehåller flera olika markslag och det kan då vara svårt att 
veta hur stor del av köpeskillingen som t.ex. avsett jordbruksmarken. Vissa 
överlåtelser kan också vara sådana där ett byggbolag eller en kommun har sålt marken 
och dessa är inte alltid representativa.  
 
2. Vilket underlag använder du företrädesvis för bestämmande av ingående 
värden i genomsnittsvärdeprincipen? 
 
Om det finns tillräckligt bra ortprismaterial använder jag mig av det. Men om det är 
svårt att hitta bra material används ofta taxeringsvärden. När taxeringen heller inte ger 
tillräckligt bra värden får man använda sig av värden i rapporter. LRF ger exempelvis 
årligen ut en rapport med prisstatistik. I något fall har jag även frågat kommunen vad 
de säljer mark för. Ju mer material jag har som ”input” desto bättre blir det när jag gör 
min bedömning av ingående värden.  
 
Till skillnad från genomsnittsvärdeprincipen generellt är bedömningen av markvärdet 
ganska fri. Hur råtomtmarksvärdet bedöms är upp till värderaren efter vad som är 
vettigt och rimligt. Ett exempel är att det skulle kunna vara så att underlaget ger 
markvärde på en viss nivå, men värderaren har ortskännedom och anser utifrån den 
att värdena inte är rimliga. Är värderaren tillräckligt säker på sin sak går det kanske 
att argumentera för en annan värdenivå än vad underlaget ger.  
 
3. Hur ser du på eventuella avdrag som ska göras från värderingsunderlaget vid 
användandet av genomsnittsvärdeprincipen? 
 
Det är olika beroende av vilka kostnader som finns i det enskilda fallet. Det är dock 
väldigt svårt att veta vilka exploateringskostnader som finns. T.ex. är det svårt att veta 
om fastigheterna är VA-anslutna och när det i så fall gjordes. Ibland går det att ringa 
kommunen och fråga men det är inte alltid det finns möjlighet att lägga ner den tiden. 
I vissa fall är det så att exploatören själv har uppgett vilka kostnader som måste 
erläggas och då är det enklare att bestämma vilket avdrag som ska göras.  
 
Det får göras en bedömning av vilka kostnader som ska dras av och ibland ligger 
bedömningen inom ett intervall. Drar man av många delposter kan det ge en falsk bild 
av att värderingen är mer exakt än vad den är och därför används kanske oftare en 
klumpsumma.  
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4. Hur ser du på användning av råtomt, råmark, tomtmarksvärde etc. vid 
tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen och jämkning? 
 
Det kan säkert vara så att begreppen är svåra att hålla isär. Råmark är ett mycket brett 
begrepp som innefattar mark där det finns förväntning om att marken ska få bebyggas 
till strax innan en detaljplan antas. Råtomtmarksvärdet är egentligen mycket tydligare 
definierat och är mark där det antagits en plan och det finns en byggrätt. Egentligen 
hade det kanske varit mer pedagogiskt att kalla råtomtmarksvärdet för byggrättsvärde 
per kvm eller något liknande. Tomtmarksvärdet är det som är lättast att förklara, det 
är helt enkelt marknadsvärdet och det är det som är enklast att förstå för 
fastighetsägaren.  
 
5. Anser du att genomsnittsvärdeprincipen är svår att tillämpa i praktiken? 
 
Principen är egentligen väldigt tydlig utifrån praxis, så det borde vara enkelt att göra 
rätt. Det som är svårt i praktiken är snarare att hitta ett bra värderingsunderlag. Det är 
mycket svårare i praktiken än i teorin att hitta bra ”input” och det finns inga rutiner 
för hur det ska göras utan det är olika från fall till fall.  
 
6. Varför tror du det förkommer att den egentliga kostnadsfördelningen på 
något sätt skiljer sig från det normala fördelningssättet? 
 
Det kan finnas flera olika anledningar till varför det blir fel. En anledning är att 
värderaren inte förstått grundtanken bakom principen och därför inte riktigt vet hur 
den ska tillämpas. De tvångsvisa vinstfördelningsfallen är inte så många och det är 
ganska sällan som förrättningslantmätaren gör en sådan värdering. Eftersom det inte 
är så återkommande kan den enskilda förrättningslantmätaren sakna rutin och då kan 
värderingarna bli lite olika.  
 
Det kan också vara så att värderaren i vissa fall vill göra en skälighetsbedömning av 
ersättningen, men det finns det inget utrymme för i genomsnittsvärdeprincipen. I 
genomsnittsvärdeprincipen går det bara att göra en bedömning om ersättningen 
hamnar inom likvidintervallet, där ingen part går med förlust. Hamnar ersättningen 
inom intervallet är den skälig enligt praxis. Det kan dock vara ovant för 
förrättningslantmätaren att förhålla sig till en så tydlig praxis då det är ganska 
ovanligt. Generellt i förrättningar är det normalt att slutresultatet alltid ska 
kontrolleras om det är skäligt men inte i detta fall, utan här ska det bara kontrolleras 
om det behövs jämkas eller ej. Ersättningen ska ju dessutom vara skälig enligt FBL 
5:10a 3 st. och det kan ju vara så att principen inte tar hänsyn till alla parametrar som 
föreligger i en viss värderingssituation vilket gör att resultatet kan uppfattas som 
oskäligt.  
 
Något som kan påverka förrättningslantmätarens benägenhet till att vilja göra en 
skälighetsbedömning av resultatet, är om förrättningslantmätaren tidigare gjort 
liknande förrättningar men där det funnits överenskommelser om att ingen eller 
väldigt låg ersättning skulle utgå. Om ersättningen enligt principen blir väldigt hög 
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kan det intuitivt kännas fel, eftersom det i alla andra förrättningar inte har utgått 
någon ersättning. Upplevelsen är att överenskommelserna i större utsträckning borde 
representera marknadsvärdet. Problemet är dock att det inte är säkert att den som blir 
av med mark verkligen förstått hur viktig marken är för att tillträdaren ska komma åt 
sin byggrätt och därför  har avträdaren gått med på en lägre ersättning.  
 
7. Vad blir konsekvensen av en felaktig kostnadsfördelning? 
 
Oftast läggs hela förrättningskostnaden på tillträdaren. Modellen är uppbyggd så att 
det ska bli ett nollsummespel när förrättningskostnaden dras ifrån råtomtmarksvärdet. 
Dras kostnaderna inte av på rätt sätt eller fel summa går nollsummespelet inte ihop. 
Det diskuteras ständigt vilken kostnad som det ska utgås ifrån, en schablon eller en 
uppskattad faktisk förrättningskostnad, där jag nog förespråkar det senare. Det har 
inte funnits så tydliga riktlinje för vilket som ska användas, men det är viktigt att det 
är rätt kostnad för att det ska finnas ett förtroende för värderingen.  
 
8. Hur arbetar Lantmäteriet med att säkerställa kvaliteten i de värderingar som 
utförs? Vilket stöd får den enskilda förrättningslantmätaren i sitt arbete? 
 
Under 2015 publicerades Lantmäteriets Värderingshandbok där man på ett mer 
överskådligt sätt sammanställt tidigare material samt utökat med en del nya avsnitt 
vilket gör att det nu är lättare hitta relevant information. I Värderingshandboken finns 
också tydliga exempel som gör det lättare att tillägna sig informationen.  
 
På Lantmäteriet har vi också kollegiegranskning och möjlighet att vända sig till en 
värderingspool för att få värderingen granskad. Värderingspoolen kan även hjälpa den 
enskilda förrättningslantmätaren under värderingens gång med allt ifrån mindre saker 
till att få ett helt värdeutlåtande.  
 
9. Finns det anledning att förbättra denna verksamhet? 
 
Ja, det finns alltid anledning att hitta sätt att ytterligare förbättra och utveckla denna 
verksamhet. Vi jobbar ständigt med att utveckla arbetet i värderingspoolen och går 
mot att göra mer enhetliga värderingar.  
  
 
 


