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Fördelningen av förrättningskostnaden följer inte alltid HD:s praxis 
 
Vid tvångsvis markåtkomst till förmån för en enskild ska förrättningskostnaden, dvs kostnaden 
för att ändra fastighetsindelningen, fördelas mellan berörda fastighetsägare. När mark överförs 
till en fastighet som ska utgöra en tomt ska kostnaderna fördelas enligt ett uttalande från Högsta 
domstolen. I praktiken följs dock domstolens uttalande inte alltid.  
 
När tvångsvis markåtkomst sker till förmån för en enskild aktör, dvs. inte kommunen, föreligger ett så 
kallat vinstfördelningsfall. Mark förs från en fastighet till en annan för att utnyttjas bättre vilket ökar 
markens värde. Det uppstår en vinst som ska fördelas mellan den som får och den som blir av med mark. 
Fastighetsägarnas vinstandelar är beroende av dels hur hög ersättningen är för marken och dels hur 
förrättningskostnaden fördelas dem emellan. När mark förs till en fastighet som ska utgöra en tomt ska 
ersättningen bestämmas utifrån praxis enigt genomsnittsvärdeprincipen. Ersättningen får dock inte vara 
högre än det den mottagande fastigheten ökar i värde och inte lägre än det den avträdande fastigheten 
minskar i värde eftersom det då skulle uppstå en förlust för någon av fastighetsägarna. Fördelas 
förrättningskostnaderna korrekt ska hela kostnaden som utgångspunkt betalas av mottagaren. Det finns 
dock ett undantag och det är att avträdaren ska betala kostnaderna om ersättningen bestäms till 
mottagarens marknadsvärdeökning, eftersom mottagaren annars går med förlust. I ett rättsfall har 
domstolen uttalat att om avträdaren medvetet obstruerat och fördyrat förrättningen kan den få bidra till 
förrättningskostnaden även om det egentligen är mottagarens ansvar.  
 
I mitt arbete har jag studerat hur kostnadsfördelningen görs i praktiken genom att undersöka rättsfall 
och lantmäteriförrättningar. I förrättningarna lades förrättningskostnaderna oftast på mottagaren och det 
var vanligt att beslutet motiverades med att det fanns en överenskommelse om fördelningen. Det var 
vanligt att mottagaren tog på sig kostnaderna även i de fall då betalningsansvaret egentligen var 
avträdarens och i dessa fall gick mottagaren med förlust. Viss tveksamhet finns dock om en sådan 
överenskommelse kan godtas då domstolen i ett rättsfall uttalat att det inte ska tas någon hänsyn till vad 
parterna avtalat om gällande kostnadsfördelningen.  
 
Kostnadsfördelningen påverkas inte bara av själva kostnadsfördelningsbeslutet utan även indirekt av  
faktorer som beror på själva värderingen. En sådan faktor är om ingående markvärde i 
genomsnittsvärdeprincipen beräknats korrekt. Markvärdet ska nämligen först korrigeras för en 
schablonmässig förrättningskostnad, men detta görs inte alltid. Ytterligare något som uppdagades var 
att det ibland inte går att avgöra om kostnadsfördelningen är korrekt. Ovan beskrevs att kostnaderna 
normalt ska betalas av mottagaren utom i de fall ersättningen sätts till marknadsvärdeökningen. För att 
avgöra vem som ska betala kostnaderna måste både mottagarens marknadsvärdeökning och ersättningen 
enligt genomsnittsvärdeprincipen beräknas. I vissa fall utelämnades något utav dessa steg vilket innebar 
att det fanns en osäkerhet om kostnadsfördelningen var rätt.   
 
En intressant fråga som utretts i arbetet är varför kostnadsfördelningen görs felaktigt. Utifrån de 
intervjuer som gjorts tycks en anledning vara bristande kunskap hos värderaren som helt enkelt inte 
förstått grundtanken bakom genomsnittsvärdeprincipen. Det förekommer även medvetna fel och en 
förklaring till dessa kan vara att värderaren anser att det inte uppstår ett skäligt ekonomiskt resultat om 
kostnadsfördelningen inte görs på ett annat sätt än vad som följer av genomsnittsvärdeprincipen. 
Ytterligare en anledning är att värderaren kan ha intresse av att minska den tid som läggs på värderingen 
och därför hoppar över de steg i värderingen som ändå inte påverkar det ekonomiska slutresultatet.  
 
En felaktig kostnadsfördelning innebär att den ena fastighetsägaren får en högre vinst och den andra får 
en lägre jämfört med vad de borde ha haft. För den enskilde fastighetsägaren kan det vara svårt att 
upptäcka att kostnadsfördelningen är felaktig då orsaken, som det beskrivits ovan, kan vara indirekta 
faktorer som är svåra att kontrollera. Om felaktiga förrättningar inte överklagas skulle det teoretiskt sett 
kunna uppstå ett rättsosäkert läge. Det är således väsentligt att fastighetsägaren kan förlita sig på att 
förrättningslantmätaren gjort en riktigt värdering.  
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Fakta 
Praxis är rättsfall från Högsta domstolen, HD, som ska följas vid avgöranden i liknande fall.  
 
Vinstfördelning sker vid tvångsvis markåtkomst till förmån för en enskild aktör. Ska särskiljas från 
skadeersättning då markåtkomsten sker av det offentliga.  
 
Genomsnittsvärdeprincipen är en värderingsprincip som bygger på två avgörande från Högsta 
domstolen, NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431. Ersättningen till den som blir av  med mark ska 
bestämmas till det genomsnittliga råtomtmarksvärdet per kvm inom den nya tomten som skapas då 
mark överförs till fastigheten.  
 
Råtomtmarksvärde bestäms genom att dra ifrån värdehöjande avgifter för gator och VA och 
framförallt förrättningskostnader från ett tomtmarksvärde (marknadsvärdet av marken).  
 
Förrättningskostnad är kostnaden för genomförande av fastighetsbildning, dvs. ändring i 
fastighetsindelningen.  
 


