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Abstract 

As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing 

conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the 

coasts, lakes and streams of Sweden will increase. The need to take action to counter-

act these impending risks is strong but how is going to take responsibility for these 

actions? The purpose of the report is to investigate the property owners' ability to take 

common actions and what obstacles and limitations there are in the legislation. 

 

The Environmental Code contains actions that are considered to be water activities. In 

most cases water activities permission is required. Permission is tested either by the 

Land and Environmental Court or the County Administrative Board, depending on 

what kind the action it is. For actions that are not considered as land drainage, a pre-

requisite for approval is that the applicant is in ownership of the water area. Availabil-

ity of the water area is a process requirement, and when property owners are to con-

duct a water activities on someone else's property, availability must be solved by any 

kind of contract in the form of a contractual service, utility or through a property for-

mation action, which creates an uncertainty for the property owner and the process 

itself is complicated if the property owners do not get along. 

 

Through the establishment of a joint facility, cooperation between property owners 

can be ensured. On the other hand, climate adaptions actions as a joint facility has a 

number of obstacles and limitations and a prerequisite is that property owners in this 

cases agree that actions needs to be taken.  

 

Another opportunity for property owners to take common actions is to establish a 

casement. Related to climate change, this is only possible for actions considered as 

land drainage or for actions taken by the state or municipalities.  

 

In this report, legislation, investigations and other legal literature have been studied. 

In addition, case studies, based on joint units and casements of climate adaptation 

from the Lantmäteriet search service ArkivSök, were examined to analyze what ac-

tion they took to counteract the climate change issue in these cases. 
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Sammanfattning 

Som följd av klimatförändringar kommer klimatanpassningsåtgärder att bli nödvän-

diga för att skydda mot effekterna av det förändrade klimatet. Det förändrade klimatet 

kommer innebära att risken för översvämningar och erosion ökar längs med Sveriges 

kuster, sjöar och vattendrag. Vem det är som bär ansvaret för att se till att dessa kli-

matanpassningsåtgärder kommer till stånd råder det en osäkerhet kring idag.  

 

I Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42), skulle ansvarsfrågan redas ut. Dess-

utom skulle fastighetsägares möjligheter att vidta åtgärder, bland annat genom att gå 

ihop och samarbeta, samt begränsningar och hinder i lagstiftningen analyseras. Någon 

djupare utredning i fastighetsägarnas möjligheter till samarbete och begränsningar 

och hinder i lagstiftningen gjordes däremot inte utan det ansågs allt för komplext och 

skulle därför utredas i ett särskilt sammanhang. Den 8 mars i år (2018) kom en propo-

sition innehållande en nationell strategi om klimatanpassning där det understryks att 

det är fastighetsägare som har ansvaret för att skydda sin egendom mot effekterna av 

det förändrade klimatet. Men inte heller i denna proposition analyserades fastighetsä-

gares möjligheter att vidta åtgärder. Detta examensarbetets syfte är därför att under-

söka fastighetsägares möjligheter att vidta åtgärder och vilka hinder och begränsning-

ar det finns i lagstiftningen.  

 

När det gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten är MB av speciellt 

intresse. I MB finns bestämmelser om åtgärder som är att betrakta som vattenverk-

samhet. Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning i ett vattenområde och mar-

kavvattning är att betrakta som vattenverksamheter. Markavvattning är en åtgärd för 

att avvattna mark eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varakt-

igt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Exempel på åtgärder som är 

att betrakta som markavvattning är skyddsvallar och diken. Gränsdragningen för vad 

som utgör en vattenverksamhet, däribland markavvattning, är inte alltid enkelt att 

avgöra. Vilka lagar och bestämmelser som ska tillämpas beror på vad åtgärderna be-

traktas som enligt lag. 

 

Genom inrättande av en gemensamhetsanläggning kan samverkan mellan fastighetsä-

gare säkerställas. Fastighetsägares möjligheter att inrätta klimatanpassningsåtgärder 

som gemensamhetsanläggning är begränsad till sådana åtgärder som inte är att be-

trakta som markavvattning.  Detta eftersom en markavvattningssamfällighet istället 

ska bildas enligt LSV. Tillstånd till en markavvattning prövas av länsstyrelsen om 

inte fler ska delta i markavvattningen för då prövas tillståndet av mark- och miljö-

domstolen och i dessa fall bildas en markavvattningssamfällighet enligt LSV. 

 

Möjligheten till att bilda lantmäteriservitut enligt FBL för klimatanpassningsåtgärder 

är begränsade till sådana som kan upplåtas med stöd av 28 kap 10 § MB. Relevant till 

klimatanpassning och de åtgärder som behandlats i detta arbete, kan lantmäteriservitut 

bildas för vattenverksamhet som utförs av staten eller kommuner och som är önsk-

värda för hälso- eller miljösynpunkt. De kan även bildas för åtgärder som är att be-

trakta som markavvattning. Lantmäteriservitut kan endast bildas om tillstånd till verk-
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samheten meddelats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om det är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena. 

 

För uppförande av anläggning, pålning eller fyllning i ett vattenområde krävs i de 

flesta fall tillstånd som prövas av mark- och miljödomstolen. För dessa åtgärder, är en 

förutsättning för prövningen av tillstånd att fastighetsägaren kan visa på att den har 

rådighet över vattnet. Fastighetsägare som inte har äganderätt över vattnet måste lösa 

rådigheten med någon typ av upplåtelse i form av avtalsservitut, nyttjanderätt, en 

fastighetsbildningsåtgärd eller liknande. Fastighetsägaren måste alltså visa på att den 

har rätt att nyttja någon annans fastighet vilket innebär att upplåtelsen måste meddelas 

av lantmäteriet eller av fastighetsägarna innan man kan ansöka om tillstånd till vat-

tenverksamheten. För markavvattningar följer automatisk rådighet, dock behöver 

upplåtelsen fortfarande ordnas på något sätt, men detta kan göras parallellt med ansö-

kan om tillstånd. 

 

Ansvaret för att skydda egendom mot ett förändrat klimat ligger i första hand på fas-

tighetsägaren. Då fastighetsägare är överens, finns det goda möjligheter till att åtgär-

der vidtas. Detta eftersom upplåtelse av mark (rådighet), kostnader och så vidare kan 

lösas på ett smidigt sätt. Däremot om fastighetsägare inte är överens, är processen 

komplicerad.  
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag fem års studier i civilingenjörsprogrammet i 

lantmäteri på Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts under våren 

2018 vid avdelningen för Fastighetsvetenskap och motsvarar 30 högskolepoäng.  

 

Jag vill tacka John Wadbro på Lomma kommun, för att du under sommaren 2017 

introducerade mig för de aktuella frågeställningarna kring klimatförändringar och 

klimatanpassningsarbetet i vårt samhälle. Detta väckte ett intresse för ämnet vilket 

resulterade till detta examensarbete inriktat på fastighetsägares möjligheter att vidta 

klimatanpassningsåtgärder. Jag vill tacka Per Larsson för att du ställde upp på en 

givande intervju. Vidare vill jag särskilt tacka min handledare Fredrik Warnquist, för 

din vägledning och för att du har delat med dig av din kompetens inom fastighetsrätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Persson 

 

 

Lund den 23 april 2018 

 

 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 11 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 12 

 

Innehåll 

1 Inledning .................................................................................................................. 17 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 17 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................. 18 
1.3 Metod ................................................................................................................ 18 
1.4 Avgränsning ...................................................................................................... 19 
1.5 Klimatanpassningsåtgärder ............................................................................... 20 
1.6 Presentation av scenarier ................................................................................... 21 
1.7 Målgrupp ........................................................................................................... 21 
1.8 Disposition ........................................................................................................ 21 

2 Miljöbalken .............................................................................................................. 23 
2.1 Miljöbalkens 11:e kapitel .................................................................................. 23 

2.1.1 Vattenområde ............................................................................................. 23 
2.1.2 Vattenverksamhet ....................................................................................... 24 
2.1.3 Markavvattning .......................................................................................... 25 
2.1.4 Vattenanläggning ....................................................................................... 26 
2.1.5 Särskilda förutsättningar ............................................................................ 27 
2.1.6 Anmälningsplikt och tillstånd .................................................................... 27 

2.2 Lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamheter .............................. 28 
2.2.1 Rådighet ..................................................................................................... 28 
2.2.2 Markavvattningssamfälligheter .................................................................. 30 

2.3 Miljöbalkens 9:e kapitel .................................................................................... 32 
2.3.1 Miljöfarlig verksamhet ............................................................................... 32 

3 Plan- och bygglagen ................................................................................................. 34 
3.1 Plan och bygglagens 9:e kapitel ........................................................................ 34 

3.1.1 Avvikelser från planbestämmelser eller områdesbestämmelser ................ 34 
4 Fastighetsbildningslagen .......................................................................................... 37 

4.1 Lantmäteriservitut ............................................................................................. 37 
4.1.1 Väsentlighetsvillkoret ................................................................................ 37 
4.1.2 Allmänna lämplighets- och planvillkor. ..................................................... 38 
4.1.3 Begränsning i möjligheten att inrätta lantmäteriservitut för 

klimatanpassningsåtgärder .................................................................................. 38 
4.2 Gemensamt arbete ............................................................................................. 39 

5 Anläggningslagen .................................................................................................... 40 
5.1  Förutsättning för inrättande av gemensamhetsanläggningar ............................ 40 
5.2 Gränsdragning för markavvattning ................................................................... 41 
5.3 Gränsdragning för avloppsvatten ...................................................................... 42 

5.3.1 Kort om Lagen om allmänna vattentjänster ............................................... 42 
5.4 Gemensamhetsanläggning ................................................................................ 43 

5.4.1 Stadigvarande betydelse ............................................................................. 43 
5.4.2 Väsentlighetsvillkoret ................................................................................ 44 
5.4.3 Båtnadsvillkoret ......................................................................................... 44 
5.4.4 Fastighetsindelningsbestämmelser, opinionsvillkoret, lokalisering och 

utförande ............................................................................................................. 45 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 13 

5.4.5 Betraktande av planer och bestämmelser och generellt skydd för allmänna 

intressen .............................................................................................................. 45 
5.4.6 Skyldighet att avstå utrymme ..................................................................... 46 
5.4.7 Fördelning av kostnader ............................................................................. 46 

5.5 Vattenverksamhetsutredningen ......................................................................... 47 
6 Ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare ..................................... 49 

6.1 Ansvarsfördelningen idag ................................................................................. 49 
6.2 Kort om kommunallagen och likställighetsprincipen. ...................................... 50 
6.3 Ny nationell strategi för klimatanpassning ....................................................... 50 

6.3.1. Fastighetsägares ansvar ............................................................................. 50 
6.4 Fastighetssamverkan i tidigare utredningar ...................................................... 51 
6.5 Kort om kommunens möjligheter att vidta åtgärder på någon annans fastighet52 

7 Undersökning ........................................................................................................... 53 
7.1 Gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut för 

klimatanpassningsåtgärder ...................................................................................... 53 
7.2 Fallstudier ......................................................................................................... 60 

7.2.1 Gemensamhetsanläggning för invallning (Alvesta Alvesta ga:6) .............. 61 
7.2.2 Gemensamhetsanläggning för invallning. (Uppsala Ultuna ga:2) ............. 63 
7.2.3 Gemensamhetsanläggning för skyddsvall. (Malmö Bunkeflostrand ga:11)

............................................................................................................................. 64 
7.2.4 Gemensamhetsanläggning för Erosionsskydd. Botkyrka Näs ga:19.......... 68 
7.2.5 Lantmäteriservitut för invallning ............................................................... 69 
7.2.6 Lantmäteriservitut för erosionsskydd ......................................................... 69 

7.3 Klimatanpassningsåtgärder som inte genomförs .............................................. 70 
7.4 Rättsfall ............................................................................................................. 71 

7.4.1 Rättsfall om markavvattning ...................................................................... 71 
7.4.2 Rättsfall om gränsdragningen mellan markavvattning och avloppsvatten . 72 
7.4.3 Rättsfall om varken markavvattning eller avloppsvatten ........................... 73 
7.4.4 Rättsfall om förutsättningar för gemensamhetsanläggning varit uppfyllda 75 

7.5 Intervjuer ........................................................................................................... 76 
7.5.1 Intervju med Per Larsson ........................................................................... 76 
7.5.2 Intervju med Lomma kommun................................................................... 79 

8 Scenarier - Frivilligt eller tvångsvis ......................................................................... 81 
8.1 Scenario 1. När fastighetsägarna är överens ..................................................... 81 
8.2 Scenario 2. När mark behöver tas i anspråk på annan fastighet (frivilligt eller 

tvångsvis) ................................................................................................................ 82 
8.3 Scenario 3. Tvinga in annan fastighetsägare att delta i åtgärden ...................... 83 

9 Diskussion ................................................................................................................ 84 
9.1 Förslag till framtida forskning .......................................................................... 84 

10 Analys, förslag och slutsats .................................................................................... 86 
10.1 Planer och bestämmelser hindrar genomförandet av 

klimatanpassningsåtgärder ...................................................................................... 86 
10.2 Förutsättningar för gemensamhetsanläggning ................................................ 87 

10.2.1 Stadigvarande betydelse, väsentligetsvillkoret och båtnadsvillkoret ....... 87 
10.2.2 Betraktande av planer och bestämmelser ................................................. 88 

10.3 Markavvattningssamfällighet vs gemensamhetsanläggning ........................... 89 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 14 

10.3.1 Klimatanpassningsåtgärder som inte är att betrakta som markavvattning90 
10.4 Ansvarsfördelningen mellan kommun och enskilda ....................................... 91 

10.4.1 Finansiering .............................................................................................. 91 
10.5 Förslag ............................................................................................................. 92 

10.5.1 Behörighet att söka tillstånd samt möjlighet att ianspråkta mark ............ 92 
10.5.2 Klimatanpassning i befintlig bebyggelse ................................................. 93 
10.5.3 Tillstånd och prövning ............................................................................. 94 

10.6 Slutsats ............................................................................................................ 95 
11 Källförteckning .................................................................................................... 100 

11.1 Offentligt tryckt ............................................................................................ 100 
11.2 Myndighetspublikationer .............................................................................. 100 
11.3 Elektroniska källor ........................................................................................ 100 
11.4 Litteratur ....................................................................................................... 102 
11.5 Artiklar och E-post ........................................................................................ 102 
11.6 Rättsfall ......................................................................................................... 102 

Bilaga 1 ..................................................................................................................... 104 
Bilaga 2 ..................................................................................................................... 105 
 

 

 

 

 

 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 15 

 

Förkortningar 

Lagar  

 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAV Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

LSV Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

MB Miljöbalken (1998:808) 

SFL Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

 

  

 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 16 

Ordlista 

 

 

  

Klimatanpassningsåtgärder Åtgärder för att skydda mot översväm-

ningar eller erosion. 1 

 

Vattenverksamhet Benämning på verksamheter och åtgär-

der som förändrar vattnets djup eller 

läge, avvattnar mark, leder bort grund-

vatten eller ökar grundvattenmängden 

genom tillförsel av vatten. 

 

Vattenområde Område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd 

 

Markavvattning 

 

Åtgärder som utförs för att avvattna 

mark, sänka eller tappa ur ett vattenom-

råde eller för att skydda mot vatten om 

åtgärderna syftar till att varaktigt öka en 

fastighets lämplighet för något visst 

ändamål. 
 

Rådighet 

 

Förfoganderätt över vatten och landom-

råde där vattenverksamhet ska bedrivas. 

 

Allmänna vattentjänster 

 

Tjänster för vattenförsörjning och av-

lopp som tillhandahålls genom en all-

män va-anläggning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Se vidare 1.5 på sidan 20. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har klimatet alltid förändrats. Beroende på det varierade avståndet till 

solen har vår jord både varit kallare och varmare, men idag ökar medeltemperaturen i 

allt snabbare takt än vad den tidigare gjort. Den globala uppvärmning som nu sker 

bidrar till förändringar i klimatet vilket i sin tur påverkar vårt samhälle på olika sätt. 

Som effekter av det förändrade klimatet kan man bland annat se förändringar i vatten-

flöden, nederbörd och havsnivåer. Dessutom leder det till allt fler extrema vädersitu-

ationer i form av hårda vindar, stormar och skyfall men även torka, vattenbrist och 

skogsbränder.  

 

Hur påverkas då samhället av det förändrade klimatet? Ökade vattennivåer och vat-

tenflöden ökar risken för översvämningar och erosion längst med sjöar, vattendrag 

och kuster vilket även påverkar markens geotekniska egenskaper och byggbarhet. Det 

förändrade klimatet kommer innebära att åtgärder måste vidtas för att skydda speciellt 

utsatta områden mot just översvämningar och erosion.  

 

För att skydda mot effekterna krävs det att klimatanpassningsåtgärder vidtas och idag 

finns det ingen tydlig fördelning av ansvaret mellan stat, landsting, kommuner och 

enskilda när det gäller att anpassa pågående och planerad markanvändning och be-

byggd miljö till ett gradvis förändrat klimat.2 För att se över vissa frågor om klimat-

anpassning tillsatte regeringen därför en särskild utredare som fick i uppdrag att ana-

lysera ansvarsfördelningen. Utredningen antog namnet Klimatanpassningsutredning-

en och år 2017 redovisades det i betänkandet Vem har ansvaret? (SOU 2017:42). 

 

Utöver ansvarsfördelningen skulle utredaren se över om det finns tillräckliga möjlig-

heter för fastighetsägare att samarbeta för att skydda sin egendom mot effekterna av 

ett förändrat klimat. Detta genom bland annat möjligheten för fastighetsägare att 

kunna inrätta klimatanpassningsåtgärder som gemensamhetsanläggningar. I utred-

ningen påpekades även betydelsen för kommuners och fastighetsägares möjligheter 

att kunna vidta åtgärder på annans mark. Eventuella hinder och begränsningar i lag-

stiftningen för genomförandet av sådana anpassningsåtgärder skulle därför analyseras. 

Av vad som går att utläsa från klimatanpassningsutredningen gjordes ingen djupare 

utredning i nyss nämnda frågeställningar utan det konstaterats att frågorna är kom-

plexa och bör utredas i ett särskilt sammanhang.  Detta väckte en nyfikenhet att ta 

reda på vad det är som egentligen gäller.  

 

                                                      
2 SOU 2017:42 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka fastighetsägarnas möjligheter att 

vidta klimatanpassningsåtgärder genom inrättande av gemensamhetsanläggningar 

eller lantmäteriservitut. De frågeställningar som behandlas i arbetet är följande: 

 

 Vilka lagar och bestämmelser är det som tillämpas när det gäller klimatan-

passningsåtgärder för att skydda mot vatten? 

 

 Vilka möjligheter finns det till att inrätta gemensamhetsanläggning eller 

lantmäteriservitut för klimatanpassningsåtgärder? 

 

 Hur vanligt förekommande är klimatanpassningsåtgärder genom inrättande av 

gemensamhetsanläggning eller lantmäteriservitut idag? 

 

 Hur kan prövningen av gemensamhetsanläggningen och lantmäteriservitut 

hanteras då fastighetsägarna är överens? 

 

 Hur kan prövningen av gemensamhetsanläggningen och lantmäteriservitut 

hanteras då fastighetsägarna inte är överens?  

 

 Definiera eventuella problem och lösningar när det gäller fastighetsägares 

möjligheter att vidta klimatanpassningsåtgärder.  

  

1.3 Metod 

I arbetets första del, teoridelen, har en studie gjorts av gällande lagar och bestämmel-

ser som är relevanta när det gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vat-

ten. Detta för att skapa en förståelse för ämnet. Vidare görs studien av gällande lagar 

för att undersöka möjligheterna för fastighetsägare att vidta klimatanpassningsåtgär-

der. Förutsättningarna att inrätta klimatanpassningsåtgärder som lantmäteriservitut 

och gemensamhetsanläggningar undersöks också. Till sist har ansvarsfördelning mel-

lan kommun och enskilda behandlats med avsikt att reda ut ansvarsfördelningen där-

emellan.  

 

Främst har utredningar, förarbeten, propositioner, lagar och bestämmelser studerats. 

Dessutom har hjälp tagits av lagkommentarer till speciellt intressanta paragrafer. 

Lagkommentarerna har hämtats från informationstjänsten Zeteo. Vidare har annan 

viktig information hämtats från relevanta handböcker och annan litteratur. 

 

I andra delen av detta arbete görs sedan en undersökning som fortsätter i diskussion, 

analys och slutsats. I undersökningen har genomförda gemensamhetsanläggningar 

och lantmäteriservitut för olika typer av klimatanpassningsåtgärder granskats. Däref-

ter har fallstudier av speciellt intressanta gemensamhetsanläggningar och lantmäteri-
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servitut gjorts med avsikt att undersöka bakgrunden och omständigheterna i varje 

enskilt fall. Granskningen och fallstudierna var möjliga att genomföra efter att ha 

erhållit register över samtliga gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut med 

alla ändamål. Register tillhandahölls av Anders Larsen på Lantmäteriet. Utifrån dessa 

register var det sedan möjligt att söka fram de gemensamhetsanläggningar och lant-

mäteriservitut som inrättats för en åtgärd i syfte att skydda egendom mot vatten av 

något slag. Lantmäteriets avtalstjänst AkrivSök, användes därefter för att få fram och 

granska förrättningsakterna och deras innehåll. 

 

För att kunna sätta det som redovisats i teoridelen i sitt verkliga sammanhang och 

studera hur relevanta lagstiftningar tillämpats i frågor gällande klimatanpassning har i 

detta arbete även en granskning av relevanta rättsfall genomförts. Rättsfallen består 

av avgörande från mark- och miljööverdomstolen, hämtat från Zeteo. Arbetet innehål-

ler även intervjuer för mer belägg och reliabilitet. 

 

1.4 Avgränsning  

Effekterna av klimatförändringarna varierar beroende på omständigheterna och sam-

hället kommer att påverkas på olika sätt. På vissa ställen kommer effekterna innebära 

större mängder med vatten, medan det på andra ställen kommer innebära längre peri-

oder med torka och vattenbrist och de klimatanpassningsåtgärder som behövs vidtas 

grundas givetvis på omständigheterna i det enskilda fallet. Ämnet är komplext och 

därför har en begränsning i detta arbete varit nödvändig när det gäller vilka typer av 

åtgärder som ska behandlas.  

 

Som nämnt tidigare leder klimatförändringarna till ökad nederbörd och förändringar i 

vattennivåer och vattenflöden. I och med detta kan man räkna med nya översväm-

ningsnivåer och ökad risk för erosion längs sjöar, vattendrag och kuster.3 I detta ar-

bete ligger därför fokus på att behandla klimatanpassningsåtgärder som vidtas för att 

skydda mot vatten på något sätt. Främst mot översvämningar och erosion. Klimatan-

passningsåtgärder som är nödvändiga att vidta för andra effekter, så som torka, vat-

tenbrist eller bränder, kommer inte att behandlas i detta arbete. Vidare har översväm-

ningar som orsakas av underdimensionerade ledningar inte heller behandlats. 

 

När något utförs i vattenområde eller i närheten av vatten aktiveras bestämmelserna 

om strandskydd. Strandskyddsbestämmelserna finns i 7 kap 13-18 §§ MB. 100 meter 

från strandkanten är normalt skyddade områden. Inom sådan skyddat område behövs 

dispens från strandskyddet för att bygga, ändra eller åtgärda något.4 I detta arbete görs 

ingen vidare redogörelse av strandskyddsbestämmelserna. Vidare tas ingen hänsyn till 

de begränsningar och hinder som strandskyddsbestämmelserna kan innebära för kli-

matanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten. 

 

                                                      
3 SMHI (u/å) 
4 Boverket (2017 a) 
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Fallstudierna av olika anläggnings- och fastighetsbildningsförrättningar som genom-

förts för olika typer av klimatanpassningsåtgärder har valts ut baserat på ändamål 

relaterat till klimatanpassningsåtgärder för översvämningar eller erosion. Exempel på 

förrättningar som ansetts relevanta och som vidare undersökts är lantmäteriservitut 

och gemensamhetsanläggningar för ändamålet invallning, skyddsvallar och erosions-

åtgärder. 

 

I denna studie kommer främst gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut som 

bildas genom lantmäteriförrättningar att studeras. Avtalsservitut eller andra official-

servitut kommer inte att behandlas.  

 

Vattenverksamhet är ett begrepp som innefattar många olika åtgärder. Vilka åtgärder 

som är att betrakta som vattenverksamhet framgår av punkterna 1-8 i 11 kap 3 § MB. 

De punkter som kommer behandlas i detta arbete är punkterna 1,2 och 8, d.v.s. uppfö-

rande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde (punkt 1), 

fyllning eller pålning i ett vattenområde (punkt 2) eller markavvattning (punkt 8). De 

klimatanpassningsåtgärder mot översvämningar och erosion som behandlas i detta 

arbete, faller inom någon av definitionerna i dessa tre punkter. 

 

På grund av ämnets komplexitet har ingen hänsyn av ekonomiska aspekter tagits, 

d.v.s. hur klimatanpassningsåtgärder påverkar fastigheters värden eller hur finansie-

ring av klimatanpassningsåtgärder ska fördelas mellan berörda parter.  

 

1.5 Klimatanpassningsåtgärder  

Med översvämning avses landområden som normalt är torra ställs under vatten och 

detta sker främst vid långvarigt regn och stigande vattennivåer i hav, sjöar eller vat-

tendrag.5 Ökade översvämningar bidrar i din tur till ökad risk för erosion vilket på-

verkar markens byggbarhet och geotekniska egenskaper. För att skydda mot effekter-

na av detta finns det en mängd olika klimatanpassningsåtgärder att vidta.  

 

Enklare åtgärder, så som mindre planteringar, mindre murar eller barriärer har inte 

behandlats i detta arbete utan fokus har varit på mer omfattande åtgärder. Nedan föl-

jer de åtgärder som främst kommer behandlas:  

 

 Skyddsvallar/invallning 

Med skyddsvallar menas olika typer av vallar så som jord- eller sandvallar i syfte 

att skydda mot vatten.  

 

 Erosionsskydd 

Begreppet erosionsskydd avser strandskoning, stenskoning, spontning eller lik-

nande som sker i direkt anslutning i eller intill vatten för att skydda mot strand-

erosion. 

 

                                                      
5 SMHI (u/å). SMHI, 2017  
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 Dagvattenhantering 

Omhändertagande/avledande av dagvatten för att minska risken för översväm-

ningar vid långvarigt eller intensivt regn.  

 

 

1.6 Presentation av scenarier 

Fastighetsägares möjligheter att samarbeta om klimatanpassningsåtgärder innebär att 

man kommer behöva samverka över fastighetsgränser. Det kan krävas samarbete 

mellan privata fastighetsägare men även samarbete mellan privata fastighetsägare och 

kommuner. För privat fastighetsägare kan det tänkas uppstå tre olika typsituationer. 

För det första kan man tillsammans komma överens om att skyddsåtgärder måste bli 

av. Denna situation får utgöra scenario 1. Vidare kan det tänkas att det kan uppstå 

situationer då man måste använda någon annans för att utföra åtgärden. Detta kan ske 

både frivilligt och tvångsvis beroende på om man som fastighetsägare är överens eller 

inte. Denna situation får utgöra scenario 2. Till sist kan det tänkas att det kan uppstå 

en situation där man tvångsvis vill tvinga in annan fastighetsägare att delta i åtgärden. 

Denna situation får utgöra scenario 3.  

 

Detta examensarbete ska leda till ökad förståelse för vilka bestämmelser som tilläm-

pas och klargöra förutsättningarna för hanteringen av dessa tre olika scenarier. Redo-

visningen av dessa scenarier görs i avsnitt 8 Scenarier- Frivilligt eller tvångsvis. 

 

 

1.7 Målgrupp 

Detta arbete riktar sig till personer med teknisk och juridisk bakgrund och som på ett 

eller annat sätt är intresserade av arbetet med klimatanpassning i samhället. Arbetet 

riktar sig även till fastighetsägare, kommuner och myndigheter, främst i kustnära 

områden, som är i behov av redogörelse för juridiken som ligger till grund för klimat-

anpassningsarbetet och möjligheterna att vidta gemensamma åtgärder. Arbetet kan 

även vara till hjälp för Sveriges högre ledning för att lösa de aktuella frågeställningar-

na kring hur vi i Sverige ska hantera arbetet med klimatanpassning samt hur vi ska 

lösa frågorna om ansvarsfördelningen mellan kommun och enskilda.  

 

1.8 Disposition  

Kapitel 1- Inledning: I detta kapitel beskrivs ämnesvalet och bakgrunden till detta 

examensarbete. Därefter presenteras bland annat syftet, frågeställningar, avgräns-

ningar, scenarier och vilka klimatanpassningsåtgärder som kommer behandlas i detta 

arbete.  
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Kapitel 2- Miljöbalken: Kapitlet ger en redogörelse för bestämmelser i miljöbalken 

och Lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet som är centrala när det 

gäller klimatanpassning för att skydda mot översvämningar och erosion.  

 

Kapitel 3- Plan och bygglagen: Kapitlet ger en redogörelse för hinder och begräns-

ningar i plan- och bygglagen när det gäller möjligheten att vidta klimatanpassnings-

åtgärder. 

 

Kapitel 4- Fastighetsbildningslagen: Kapitlet ger dels en redogörelse för bestämmel-

ser i fastighetsbildningslagen som är tillämpliga på klimatanpassningsåtgärder för 

att skydda mot vatten. Kapitlet ger även en redogörelse för förutsättningar att inrätta 

klimatanpassningsåtgärder som lantmäteriservitut. 

 

Kapitel 5- Anläggningslagen: Kapitlet ger en redogörelse för förutsättningar att in-

rätta klimatanpassningsåtgärder som gemensamhetsanläggning. 

 

Kapitel 6- Ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare: Kapitlet ger en 

redogörelse för ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare. 

 

Kapitel 7- Undersökning: I kapitlet görs en undersökning och granskning av gemen-

samhetsanläggningar och lantmäteriservitut för klimatanpassningsåtgärder. 

 

Kapitel 8- Scenarier-. Frivilligt eller tvångsvis. Kapitlet innehåller redogörelse för 

förutsättningarna i tre olika scenarier och kopplar samman de scenarier som presen-

terades inledningsvis i 1.6 Presentation av scenarier. 

 

Kapitel 9- Diskussion: I detta kapitel förs en diskussion kring vad denna studie resul-

terat i. 

 

Kapitel 10- Analys, förslag och slutsats: Kapitlet innehåller analys och slutsats av 

vad detta examensarbete kommit fram till. I kapitlet ges även förslag på förändringar. 

 

Kapitel 11- Källförteckning 
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2 Miljöbalken 

Kapitlet ger en redogörelse för bestämmelser i miljöbalken och lagen om särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet som är centrala när det gäller klimatanpassning 

för att skydda mot översvämningar och erosion. 

 

2.1 Miljöbalkens 11:e kapitel 

När det gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot översvämningar och 

erosion är miljöbalken av speciellt intresse. Miljöbalken, förkortat MB, trädde i kraft 

den 1 januari 1999 och dess bestämmelser är främst till för att främja ett ekologiskt 

hållbart samhälle.6 2 kap. MB innehåller specifika bestämmelser om allmänna hän-

synsregler. Dessa bestämmelser ska alltid tillämpas.7 Bevisbörderegeln, kunskapskra-

vet, försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen är några av de allmänna hän-

synsreglerna som finns i kapitlet.8  

 

I MB har tidigare bestämmelser i centrala miljö- och resurslagar sammanställts. Be-

stämmelser om hur vatten ska skyddas och vårdas som fanns i den nu upphävda vat-

tenlagen, finns idag i 11 kap. MB. För att få ett helhetsperspektiv av 11:e kapitlet i 

MB och sambandet mellan bestämmelserna och klimatanpassningsåtgärder mot över-

svämningar och erosion följer nedan en redogörelse för speciellt intressanta paragra-

fer och begrepp. 

 

2.1.1 Vattenområde  

I 11 kap 2 § MB finns viktiga definitioner av begrepp som kommer innebära om kli-

matanpassningsåtgärder faller inom ramen för regelverket i MB. Vattenområde är ett 

sådant begrepp och definieras enligt bestämmelsen med följande lydelse: 

 

”ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd” 

 

Exempel på vad vattenområde utgörs av är ytvattenområden, såsom hav, sjöar, vat-

tendrag, diken och kärr.9 Vad som i bestämmelsen menas med högsta förutsebara 

vattenstånd ges en vid tolkning då begreppet inte är definierat i lag. I förarbeten till 

bestämmelsen går det att utläsa att med ”högsta förutsebara vattenstånd avses en vat-

tennivå som är med någon sannolikhet förutsebar”.10 Vidare kan man utläsa att ”för-

hållandet att vattenståndet på enstaka platser vid något tillfälle har varit extremt högt 

har ibland enbart historiskt intresse och skall då inte påverka bedömningen av vad 

som utgör ett vattenområde”.11 Det ges ingen mer tydlig förklaring till definitionen av 

vattenområde än så. Enligt Naturvårdsverkets handbok Vattenverksamheter-Handbok 

                                                      
6 Rubenson, S (2008) s 16 
7 Prop. 1997/98:45 s.2 
8 Länsstyrelsen i Halland (u/å) 
9 Prop. 1997/98:45. Del 2. S.128 
10 Ibid 
11 Ibid 
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för tillämpningen av 11 kapitlet i MB, bör nivåer som uppkommer vid ett 100-

årsflöde12 utgöra grund för definitionen av ett vattenområde.13  

Effekterna av klimatförändringar är dock inte konstanta över landet. Ett exempel på 

detta är havsnivåhöjningarna som är mer påtagliga i de södra delarna av Sverige än i 

de norra delarna. Detta på grund av den varierande landhöjningen över landet. Höj-

ningarna av vattennivån är inte lika tydliga i de norra delarna. Trots att effekterna av 

klimatförändringarna varierar över landet bör 100-årsflödet utgöra definitionen av 

begreppet vattenområde menar Naturvårdsverket.14 Detta eftersom det i nuläget inte 

finns något bättre underlag att utgå ifrån.  

 

2.1.2 Vattenverksamhet 

I nästföljande paragraf, 11 kap 3 § MB, är begreppet vattenverksamhet definierad.  

Tillsammans med begreppet vattenområde är denna bestämmelse avgörande för till-

lämningen av 11 kap. MB. Följande åtgärder avses som vattenverksamheter enligt 

bestämmelsen: 

1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenom-

råde, 

2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 

3. bortledande av vatten från ett vattenområde, 

4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 

5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup el-

ler läge, 

6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta, 

7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en an-

läggning eller en annan åtgärd för detta, eller 

8. markavvattning.   

Av ovan uppräknade punkter är det flertalet som är intressanta när det gäller åtgärder 

för klimatanpassning.  Erosionsåtgärder i form av spontning, strand- eller stenskoning 

är ett vanligt sätt att skydda sin egendom från erosionsskador.15 Dessa åtgärder faller 

                                                      
12 Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som på en viss plats i vattendraget statistiskt sett inträf-

far i genomsnitt en gång på hundra år. 
13 Naturvårdsverket (2008) s.23 
14 Naturvårdsverket (2008) s.23  
15 Länsstyrelsen i Skåne (u/å) 
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inom någon av punkterna 1 och 2 ovan under förutsättning att det ligger inom ett vat-

tenområde, d.v.s. ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. 

Åtgärder som sker på torra land kan alltså utgöra en vattenverksamhet, så länge den 

ligger inom ett vattenområde och är uppräknade i någon av de fyra första punkterna 

ovan.   

En annan punkt som är intressant när det gäller klimatanpassning är punkt 8, markav-

vattning. Markavvattning i sig, har en egen definition i MB. När det gäller klimatan-

passningsåtgärder utgör markavvattning ett centralt begrepp och måste därför studeras 

ytterligare i sitt eget sammanhang. För markavvattning som åtgärd finns här inget 

krav att markavvattningen ska utföras i ett vattenområde. 

  

2.1.3 Markavvattning 

Enligt 1 kap 2 § 2 stycket MB, definieras markavvattning med följande lydelse: 

 

”En åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av 

avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för 

att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämp-

lighet för något visst ändamål.”  

 

Markavvattning är alltså åtgärder som utförs för att avvattna mark eller skydda mot 

vatten. Vad som följer av lydelsen krävs det att syftet med åtgärden är att varaktigt 

öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål. Exempel på åtgärder som är att 

betrakta som markavvattning enligt förarbetena är dikning, årensning, sjösänkning 

och invallning.16 Att dikning och invallning nämns som exempel på åtgärder som är 

att betrakta som markavvattning blir i denna studie extra intressant.  Detta eftersom 

det är åtgärder som ofta tillämpas för att skydda mot effekter av ett förändrat klimat, 

främst mot översvämningar. 

 

Invallning 

Enligt propositionen innebär invallning ”skyddsvallar som anlagts kring ett visst om-

råde för att förhindra översvämning i området vid höga flöden i ett angränsande vat-

tendrag eller högvatten i en närliggande sjö eller del av havet”.17  

 

Dikning 

Dikning är en annan åtgärd som är att betrakta som en markavvattning enligt lagens 

bestämmelse.  Diktning sker för många olika ändamål. Vanligas är dikningar inom 

jord och skogsbruket. Däremot förekommer det även i samband med bebyggelse och 

vägbyggen. Dikning innebär allt ifrån anläggning av nya diken och fördjupning till 

breddning och flyttning av befintliga diken i syfte att leda bort överflödigt vatten. 18 

                                                      
16 Prop. 1997/98:45 del 2 s 127 
17 Prop. 2013/14:38 .s 19 
18 Ibid s.127 
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Åtgärder som inte är markavvattning 

Utöver dikning och invallning finns det andra åtgärder som är att betrakta som mar-

kavvattning. Däremot finns det även åtgärder som har en viss avvattnande funktion 

eller skyddar mot vatten, men som med hänvisning till syftet och kravet på varaktig-

het inte är att betrakta som markavvattning. I Naturvårdsverkets handbok finns exem-

pel på sådana åtgärder. Ett exempel på sådan åtgärd är diken för dagvatten vid en väg, 

järnväg, byggnad eller annan anläggning inte markavvattning om dess syfte endast är 

att avleda dagvatten.19 Däremot får här hänsyn tas till om diket utförs inom ett vatten-

område. Då kan åtgärden vara att betrakta som en annan vattenverksamhet enligt 11 

kap 3 § MB.  

 

Vidare är kompensationsdikning inte att betrakta som markavvattning. Kompensat-

ionsdikning innebär dikning för att återställa skador och avhjälpa vattenproblem som 

uppkommit av åtgärder på intilliggande mark.20Att kompensationsdiken inte är att 

betrakta som markavvattning är för att syftet inte är att varaktigt öka en fastighets 

lämplighet för ett visst ändamål, utan att återställa den. 21 

 

Tillfälliga skyddsvallar är inte heller att betrakta som markavvattning. Detta eftersom 

varaktighetskravet inte anses uppfyllt. Viktigt att poängtera är dock att en tillfällig 

invallning fortfarande utgör en vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § 1 punkten i MB, 

om den utförs i ett vattenområde.22 Om skyddsvallarna däremot har i syfte att skydda 

även mot framtida översvämningar, då anses varaktighetskravet uppfyllt. I dessa situ-

ationer betraktas skyddsvallarna som markavvattning. 23 

 

2.1.4 Vattenanläggning 

Det finns fler definitioner av begrepp i MB som är av intresse att vidare studera. I 11 

kap 4 § ges en definition av vattenanläggning. Enligt bestämmelsen innebär vattenan-

läggning följande: 

 

”en anläggning, som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med 

manöveranordningar som hör till en sådan anläggning” 

 

En vattenanläggning är en anläggning som kommit till genom en vattenhetsamhet och 

till vattenanläggningar hör diken för markavvattning och anläggningar i yt- och 

grundvatten. Dessutom hör sådana anläggningar som inte är placerade i direkt anslut-

ning till det fysiska ingreppet i vattenområdet. Ett exempel på sådan anläggning är 

pumpanordningar som används för att pumpa upp vattnet.24  

 

                                                      
19 Naturvårdsverket (2009) s 22 
20 Prop. 1997/98:45 del 2 s136 
21 Naturvårdsverket (2009) s.23 
22 Prop. 1997/98:45 del 2 s.127 
23 Naturvårdsverket (2009) s.23 
24 Bengtsson m.fl. Lagkommentar till 11 kap 4 § MB (zeteo) 
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Vad som konstaterats tidigare är klimatanpassningsåtgärder så som skyddsvallar att 

betrakta som markavvattning. Dessutom betraktas skyddsvallar som en vattenanlägg-

ning eftersom skyddsvallar kommit till genom en vattenverksamhet. 25 Skyddsvallar 

är därför att betrakta som både markavvattning och som en vattenanläggning. Beho-

vet av att införa en definition av begreppet vattenanläggning i lagen var bland annat 

för att bestämmelserna om underhållsskyldigheten för anläggningar skulle bli till-

lämpningsbara.26  En åtgärd som betraktas som en vattenverksamhet är därför allmänt 

också en vattenanläggning enligt balkens bestämmer. 

 

2.1.5 Särskilda förutsättningar  

Enligt 11 kap 6 § MB får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från 

allmän och enskild synpunkt överväger kostnader samt skadorna och olägenheterna 

av den. Syftet med bestämmelsen i 6 § är enligt förarbeten att hindra vattenverksam-

het eller tillkomsten av vattenanläggning som inte är samhällsekonomiskt motiverad. 

Bedömningen av vattenverksamhet blir därför förhållandevis fri och utrymme lämnas 

för en mångsidig bedömning. Något krav på matematisk exakthet i de ekonomiska 

beräkningarna ställs inte utan ska endast baseras på en ekonomisk analys av rimlig 

omfattning enligt förarbetena.27  

 

2.1.6 Anmälningsplikt och tillstånd 

För att bedriva en vattenverksamhet krävs tillstånd enligt 11 kap 9 § MB. Däremot 

finns det undantag. Regeringen får i föreskrifter meddela vilka dessa vattenverksam-

heter är som istället för tillstånd, endast behöver anmälas enligt 11 kap 9 a § MB. Om 

allmänna eller enskilda intressen inte påverkas av den planerade vattenverksamheten 

behövs varken tillstånd eller anmälan enligt 11 kap 12 § MB. Tillståndsprövningen är 

till för att pröva verksamhetens påverkan på omgivningen.28  

 

För markavvattning råder däremot en absolut tillståndsplikt enligt 11 kap 13 § MB. 

Detta innebär att tillstånd krävs även om allmänna eller enskilda intressen inte påver-

kas av den planerade markavvattningen. Bakgrunden till att all markavvattning är 

tillståndspliktig är för att skydda avvattningen av våtmarker. Trots den absoluta till-

ståndsplikten i 13 § finns även här vissa få undantag från tillståndsplikten för mar-

kavvattning. Undantag för tillståndsplikten gäller bland annat för viss dränering av 

jordbruksmark och markavvattning i samband med torvtäkt.29 

 

Enligt 11 kap. 9 b § MB prövas ansökan om tillstånd för vattenverksamheter av mark-

och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock av läns-

styrelsen. Om någon annan än sökanden ska delta i markavvattningen, eller när det 

                                                      
25 Prop. 2013/14:38 s.57 
26 Bengtsson m fl. lagkommentar till 11 kap 4 § MB (zeteo) 
27 Prop. 1997/98:45 del 2 s.129 
28 Rubenson, S.(2008) s. 161  
29 Naturvårdsverket (2009) s.18 
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handlar om särskild tvångsrätt eller ersättning prövas dock även dessa markavvatt-

ningar av mark- och miljödomstolen.30   

 

Markavvattningsförbud 
För markavvattning, råder markavvattningsförbud i vissa delar av landet.  Detta för 

att se till att de våtmarker som finns bevaras. Markavvattningsförbudet innebär att 

prövningen om tillstånd sker i två steg. Först krävs dispens från markavvattningsför-

budet. När dispens ges krävs sedan ett tillstånd till själva åtgärden. Bakgrunden till att 

förbudet infördes var eftersom regeringen ansåg att naturvårdsintresset behövdes häv-

das bättre i frågan om våtmarker och syftet var att begränsa och stoppa markavvatt-

ning i de delar av landet som våtmarker har minskat. För de delar som inte omfattas 

av markavvattningsförbudet krävs tillståndsplikt för markavvattning. 31 

 

 

2.2 Lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamheter 

Parallellt med bestämmelserna om vattenverksamhet i MB gäller bestämmelserna i 

LSV. I LSV finns bestämmelser av utpräglat vattenrättslig karaktär, bland annat om 

rådighet och samfällighetsbildningar.32 Dessutom finns det bestämmelser om samver-

kan till markavvattning, bevattning och vattenreglering mellan flera fastigheter i sär-

skilda samfälligheter.33 

 

I LSV finns de bestämmelser som inte togs med vid införandet av MB. Samma defi-

nitioner av begrepp som finns i MB gäller även i LSV.34 I övrigt innehåller LSV 

andra begrepp som är av intresse att studera. Nedan följer redogörelse av dessa be-

grepp. 

 

2.2.1 Rådighet 

Enligt 2 kap. 1 § LSV ska den som ska bedriva vattenverksamhet ha rådighet över 

vattnet och rådighet har var och en över det vatten som finns inom ens fastighet. Om 

en vattenverksamhet ska bedrivas inom någon annans fastighets vatten så kan rådig-

het ske genom upplåtelse av fastighetsägaren i form av nyttjanderättsavtal eller servi-

tut, eller genom tvångsvisa förvärv.35 Vid ansökan om tillståndsprövning ska sökan-

den visa på rådighet över vattnet annars ska ansökan avvisas om inte detta går att 

styrka. Att rådighet är en förutsättning för processen om tillstånd framgår inte speci-

fikt i lagtexten.36 

 

                                                      
30 11 kap 9 b § MB 
31 Naturvårdsverket (2009) s. 18  
32 Naturvårdsverket (2008) s.109 
33 Sjödin, Ekbäck, Karlbro och Norell (2007) s. 47 
34 1 kap 2 § LSV 
35 2 kap 2§ LSV 
36 SOU 2014:35 s.142 
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För vissa specifika vattenverksamheter har den som vill bedriva verksamheten auto-

matisk rådighet. Vilka vattenverksamheter som omfattas av automatisk rådighet fin-

ner man i 2 kap 4 § LSV. Om staten, kommuner eller vattenförbund vill bedriva en 

vattenverksamhet har de automatisk rådighet under förutsättning att den är önskvärd 

från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket.37  

 

Dessutom är markavvattning sådan åtgärd som är inkluderat med automatisk rådighet 

enligt 2 kap. 4 § LSV. Detta innebär att den som vill utföra en reglering för till exem-

pel översvämningsskydd, har den erforderliga rådigheten till detta.38  Viktigt att po-

ängtera här att den automatiska rådigheten som följer av 2 kap 4 § endast ger befo-

genheter till att ansöka om tillstånd. Markåtkomsten och de civilrättsliga frågorna 

måste fastighetsägaren lösa på annat sätt. Den automatiska rådigheten innebär alltså 

att en tillåtlighetsprövning kan göras innan de civilrättsliga frågorna är lösta. Den 

automatiska rådigheten ger även sökande större möjligheter till tvångsvis mark-

åtkomst.39  

 

För övriga vattenverksamheter, än de som omfattas av automatisk rådighet enligt 4 § 

LSV, krävs det att rådighetsfrågan löses innan tillstånd för verksamheten kan prövas. 

Av detta följer att lantmäterimyndigheter måste meddela beslut om upplåtelsen eller 

tvångsförvärven utan att tillståndsfrågan för vattenverksamheten är avgjord. Eftersom 

vatten behandlas som fast egendom sker upplåtelser av andra fastigheters vatten via 

samma processer som upplåtelse av mark vid olika fastighetsbildningsåtgärder.40 

 

Tvångsvis markåtkomst 

28 kap 10 § MB innehåller bestämmelser om särskild tvångsrätt för vissa typer av 

vattenverksamheter. Tvångsrätten innebär rätt att tvångsvis ta mark i anspråk för att 

utföra åtgärder eller anläggningar på en annan fastighet i syfte att genomföra ett vat-

tenföretag.41 Bestämmelsen innebär en tvångsrätt som kan bli mycket ingripande.42 

Tvångsrätt tillkommer efter beslut av mark-och miljödomstolen. Möjligheten till 

tvångsrätt gäller vattenverksamheter som utförs av staten, kommuner eller vattenför-

bund och som är önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket. 

Det gäller även vattenverksamhet för att motverka föroreningar genom avloppsvatten, 

tillgodogörande av yt- eller grundvatten, vattenreglering, allmän farled eller allmän 

hamn. Men framförallt, i fråga om klimatanpassning, gäller möjligheten till tvångsvis 

markåtkomst även åtgärder som är att betrakta som markavvattning.  

 

 

                                                      
37 2 kap 5 § LSV 
38 Bengtsson m fl. lagkommentar till 2 kap 4 § LSV (zeteo) 
39 SOU 2014:35 s.145 
40 Bengtsson m fl. lagkommentar till 2 kap 1 § LSV (zeteo) 
41 Sjödin, Ekbäck, Karlbro och Norell (2007) s. 46 
42 Bengtsson m.fl. Lagkommentar till 28 kap 10 § MB (zeteo) 
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2.2.2 Markavvattningssamfälligheter 

Markavvattning kräver samordning då fler markägare ska delta i markavvattningen. 

Detta eftersom markavvattning oftast kräver kompletterande vattenanläggningar så 

som pumpar och diken. Deltagande markägare måste därför ta ställning till hur allt 

ska organiseras. Det görs genom bildande av en markavvattningssamfällighet.43 Mar-

kavattningssamfälligheter kan även ha andra benämningar. Markavattningsföretag 

och dikesföretag är exempel på sådana benämningar som ofta används. Bestämmel-

serna om bildningen av markavvattningssamfälligheter finns i 3 kap LSV och i 1 § i 

detta kapitel står följande: 

 
”Ansöker någon om tillstånd enligt miljöbalken till en markavvattning skall verksamheten 

bedrivas så att den blir till nytta även för en annan fastighet, om det begärs av ägaren till 

den andra fastigheten och det prövas lämpligt. Ägare av fastigheter för vilka markavvatt-
ningen medför nytta skall delta i verksamheten. Skyldighet att delta i annan markavvatt-

ning än dikning finns dock endast om det begärs av ägare till fastigheter som får mer än 

hälften av den beräknade nyttan av verksamheten” 

 

Som tidigare nämnts prövas tillstånd till markavvattning av länsstyrelsen utom i de 

fall där fler som ska delta i en markavvattning eller när det handlar om särskild 

tvångsrätt enligt 28 kap 10 §, ersättning eller inlösen. Mark- och miljödomstolen är 

prövningsmyndighet i dessa fall. Efter att mark- och miljödomstolen gett tillstånd till 

markavvattningen och då det är konstaterat att fler markägare som ska delta till mar-

kavvattningen bildar mark- och miljödomstolen en markavvattningssamfällighet en-

ligt bestämmelserna i 3 kap LSV. Efter att mark- och miljödomstolen meddelat sin 

dom bildas oftast en samfällighetsförening i en lantmäteriförrättning enligt bestäm-

melserna i lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfällighetens styrelse registre-

ras då hos lantmäteriet. 44 

 

Enligt lagkommentar till 3 kap 1 § LSV bestäms i princip omfattningen av markav-

vattningen genom intressenternas yrkanden vid förrättningen vilket utgörs av den 

ursprungliga ansökningen. Därtill kan ansökan endast avse avvattning av sökandens 

egen mark, samt yrkanden av och mot andra markägare om anslutningen till verk-

samheten.45 I samma lagkommentar går det vidare att utläsa att vad som har begärts 

av sökandena och dem som har förenat sig med sökandena, ska utgöra hur den till-

ståndsprövande myndigheten ska ta ställning till hur en verksamhet lämpligen bör 

anordnas.  Om de allmänna tillåtlighetsreglerna i 11 kap MB inte utgör något hinder 

ska åtgärden alltså utföras i enligheten med ansökan. Detta under förutsättning att alla 

är ense om vilka som ska delta, samt att ingen annan begär att verksamheten ska ut-

vidgas och innefatta även dennes fastighet. En eventuell utvidgning måste då vara 

förenlig med den sökta verksamhetens ändamål och inte medföra oskäliga kostnads-

ökningar.46  

                                                      
43 Jordbruksverket (2016)  
44 Naturvårdsverket (2009) s. 111 
45 Bengtsson m fl. Lagkommentar till 3 kap 1§ LSV(zeteo) 
46 Ibid 
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Nyttan är avgörande för både rätten och skyldigheten att delta i markavvattningen och 

denna nytta avser värdehöjningen som markavvattningen medför fastigheten. Hänsyn 

till marknadsvärdet, avkastningsvärdet eller ett mellanliggande värde bör kunna ut-

göra grunden för beräkningen av värdehöjningen, enligt lagkommentaren. Med hän-

syn främst till den nytta var och en har av verksamheten, ska andelstal sedan bestäm-

mas. Kostnaderna för markavvattningen fördelas därefter efter andelstalen för de del-

tagande fastigheterna. Detta innebär att den fastighetsägaren som har skyldighet att 

delta i markavvattningen enligt 3 kap 1 § 3 meningen, även bär det största kostnads-

ansvaret för genomförandet av företaget. 47 
 

Enligt 3 kap 2 § LSV utgör deltagarna en samfällighet för drift och utförande. Delak-

tigheten i samfälligheten är sakrättslig bunden till den fastighet som får nytta av verk-

samheten. Vid överlåtelse följer deltagandet i samfälligheten därför fastigheten.48  

 

Enligt 3 kap 3 § LSV ska kostnaderna för markavvattningsverksamheten fördelas 

mellan deltagarna efter andelstal som bestämts efter vad som är skäligt med hänsyn 

till den nytta var och en har av verksamheten. Enligt lagkommentaren, sker nyttobe-

räkningen efter samma grunder som vid tillämningen av 15 § AL och 5 kap 13 § FBL. 

Med nyttan avses alltså värdehöjningen på fastigheten. Denna värdehöjning kan base-

rat på marknadsvärde, avkastningsvärde eller ett mellanliggande belopp och alla posi-

tiva effekter av företagen på fastigheten beaktas härigenom. Möjlighet till en förhål-

landevis fri bedömning går att göra vid beräkningen av nyttan.49 

 

I markavattningsföretag kan många vara inblandande och tillsynen av företagen är 

ofta invecklad. Vid ändrade förhållande av markavattningsföretaget, som inte är i 

ringa mån, om någon vill inträda eller när det är frågan om verksamhetens bedri-

vande, ska frågan omprövas av mark- och miljödomstolen.50 Detta är en kostsam och 

komplicerad process och undviks därför i de flesta fall.  Sedan markavvattningsföre-

taget bildades är det därför vanligt att större förändringar av företaget har skett utan 

någon omprövning hos mark- och miljödomstolen. På grund av detta har flera mar-

kavvattningsföretag inaktuella tillstånd till sin verksamhet.51  

 

 

Kort om bevattnings- och vattenregleringssamfälligheter 

Förutom markavvattning är bevattning och vattenreglering sådana vattenverksamheter 

där samfälligheter bildas då flera ska delta i verksamheten. Bevattningssamfälligheter 

regleras i 4: e kap LSV och bildas om flera ansöker om tillstånd till vattentäkt för 

bevattning ur samma vattentillgång och vattnet behöver fördelas mellan dem.52 En 

vattenregleringssamfällighet bildas för vattenreglering för kraftändamål.53 När det 

                                                      
47 Ibid 
48 Bengtsson m fl. Lagkommentar till 3 kap 2§ LSV(zeteo) 
49 Bengtsson m fl lagkommentar till 3 kap 3 § LSV (zeteo) 
50 7 kap 17 § LSV 
51 Miljösamverkan Sverige (2015) s.7 
52 4 kap 1 § LSV 
53 5 kap 2§ LSV 
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gäller klimatanpassningsåtgärder i detta arbete, ligger speciellt fokus på markavvatt-

ningssamfälligheter. Bevattning- och vattenregleringssamfälligheter kommer inte 

vidare behandlas i detta arbete. 

 

 

2.3 Miljöbalkens 9:e kapitel 

2.3.1 Miljöfarlig verksamhet 

Åtgärder så som erosionsskydd, skyddsvallar och liknande, som vidtas för att skydda 

mot vatten är juridiskt att betrakta som vattenverksamheter enligt bestämmelserna i 

MB. Hur ligger det då till med åtgärder som vidtas för att skydda mot intensivt regn 

eller åtgärder för omhändertagande av dagvatten i andra avseenden?  

 

Bestämmelserna kring omhändertagande av dagvatten är komplex då det beroende på 

situation utgörs av olika juridiska innebörder. I vissa situationer är omhändertagande 

av dagvatten att betrakta som vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Däremot kan det 

finnas situationer där omhändertagande dagvatten betraktas som avloppsvatten och 

därmed som en miljöfarlig verksamhet enligt 9:e kapitlet MB. En redogörelse för 

gränsdragningen här emellan anses därför nödvändig för att kunna reda ut frågan om 

fastigheters möjligheter till samarbete till klimatanpassningsåtgärder för omhänderta-

gande av dagvatten. 

 

9:e kapitlet MB innehåller bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hantering av 

avloppsvatten betraktas juridiskt som en miljöfarlig verksamhet.54 Vad som avser 

avloppsvatten enligt bestämmelserna följer nedan: 

 

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 

2. vatten som använts för kylning, 

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs 

för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

 

Intressanta punkter när det gäller klimatanpassningar för intensivare regn, skyfall eller 

annan dagvattenhantering är punkterna 1 och 3. Någon hänsyn till kvantitet eller kva-

litet av avloppsvattnet tas inte vid vad som betraktas som miljöfarlig verksamhet. 

Inom detaljplan är avvattning av mark avloppsvatten om det görs för viss eller vissa 

fastigheters räkning. Därutöver måste hänsyn tas till om omhändertagande av dagvat-

ten kan likställas med sådant spillvatten eller annan flytande orenlighet som är regle-

rat i den första punkten.  

 

Om omhändertagande av vatten inte är att betrakta som avloppsvatten enligt 1:e eller 

3:e punkterna är detta mer att betrakta som en markavvattning enligt bestämmelserna 

                                                      
54 1 § 9 kap MB 
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i 11 kap MB. Enligt lagkommentaren är det emellertid svårt att avgöra vad som är en 

markavvattning eller vad som är avloppsvatten enligt bestämmelsen i paragrafen. 55 

Normalt sett kan man däremot säga att omhändertagande av dagvatten att betrakta 

som avloppsvatten.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Bengtsson m.fl. Lagkommentar till 9 kap 2 § MB (zeteo) 
56 Länsstyrelsen i Skåne (2009) 
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3 Plan- och bygglagen 

Kapitlet ger en redogörelse för hinder och begränsningar i plan- och bygglagen när 

det gäller möjligheten att vidta klimatanpassningsåtgärder. 

 

3.1 Plan och bygglagens 9:e kapitel 

I PBL regleras hur mark får bebyggas. Dessa bestämmelser blir emellertid tillämpliga 

vid uppförande av olika klimatanpassningsåtgärder som är att betrakta som en åtgärd 

som enligt PBL är mark- eller bygglovspliktiga. Beroende på åtgärd, utformningen av 

den och omständigheterna i det enskilda fallet, gäller olika förutsättningar för mark- 

eller bygglovsplikten. Om åtgärden ska utföras inom eller utanför detaljplanelagt 

område är också avgörande om åtgärden är lovpliktig.   

 

De åtgärder som kräver lov regleras i 9:e kap. PBL. Enligt bestämmelserna krävs i 

vissa fall marklov för åtgärder som ändrar markens höjdläge genom antingen schakt-

ning eller fyllning.57 Höga jordvallar är generellt sett marklovspliktiga inom detalj-

planelagt område. Vidare krävs i de flesta fall bygglov för byggande av olika typer av 

skyddsmurar.58  

 

3.1.1 Avvikelser från planbestämmelser eller områdesbestämmelser 

I detaljplaner och områdesbestämmelser regleras hur mark och vatten ska användas. 

Dessa talar om vad man får och inte får göra inom vissa områden.59  Utöver bestäm-

melser om vilka åtgärder som kräver mark- eller bygglov i 9:e kapitalet finns det även 

bestämmelser som reglerar hur bygglov eller marklov kan ges för åtgärder som avvi-

ker från detaljplaner eller områdesbestämmelser. När det gäller att anpassa samhället 

till det förändrade klimatet blir dessa bestämmelser om avvikelser styrande i klimat-

anpassningsarbetet. Detta eftersom klimatanpassningsåtgärder i regel kommer inne-

bära att mark och vatten kommer behöva komma till annan användning än den som 

bestämts vid införandet av detaljplanen eller områdesbestämmelserna.  

 

Bygglov 
Enligt 9 kap 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen 

eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områ-

desbestämmelsen syfte och avvikelsen är liten.60 I och med en lagändring som trädde 

ikraft 1 januari 2015 får numera bygglov även ges för en åtgärd som är av begränsad 

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt.61 Som huvudregel ska avvikelser inte godtas om det innebär att 

marken ska användas för ett annat ändamål än det som regleras i detaljplanen eller 

                                                      
57 9 kap 11- 13 §§ PBL 
58 Boverket (2017b)  
59 Boverket (2017c) 
60 9 kap 31 b§ PBL 
61  Ibid 
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områdesbestämmelserna.62 Lagändringen öppnar nu upp möjligheten för ytterligare 

avvikelser från planer och bestämmelser. Med den nya bestämmelsen är det nu möj-

ligt att åstadkomma sådana avvikelser som är nödvändiga för att tillgodose behov 

som inte förutsågs när detaljplanen utformades. En förutsättning är dock att behoven 

ska framstå som angelägna utifrån allmän synpunkt. Dessutom ska åtgärden vara av 

begränsad omfattning och kan aldrig tillåtas bli dominerande inslag i planen i förhål-

lande till övriga åtgärder som planen möjliggör.63 

 
Vad gäller då för klimatanpassningsåtgärder som kommer innebära att mark behöver 

användas till annat ändamål än det som bestämts i detaljplaner eller områdesbestäm-

melser? Enligt förarbeten skulle endast undantagsvis en annan markanvändning än 

den som bestämt i planen kunna godtas under genomförandetiden. Som ett exempel 

på godtagbar åtgärd nämndes ett bullerplank placerad på parkmark för att planerade 

bostäder skulle kunna skyddas från buller från en närliggande väg. 

 

För områden med detaljplaner där genomförandetiden gått ut borde däremot större 

utrymme för avvikelser kunna göras enligt propositionen. Som skäl till detta menade 

regeringen att det i planer med utgången genomförandtid fanns större risk att planbe-

stämmelser förlorat sin aktualitet och därmed omöjliggöra åtgärder som inte förutsågs 

vid planläggningen. Vidare ansåg regeringen att det inte var ändamålsenligt att önsk-

värda förtätningar och kompletteringar hindrades av inaktuella planer med bestäm-

melser som var uppenbart ålderdomliga.64 Efter genomförandetiden gått ut ges därför 

möjligheter att, utöver vad som följer av 31 b §, att godkänna avvikelser från detalj-

plan som är ”förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser angeläget gemensam-

het behov eller ett allmänt intresse”. Enligt bestämmelsen kan avvikelse från detalj-

plan dessutom godtas om det ”innebär en sådan annan användning av mark eller vat-

ten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detalj-

planen”.65  Bedömningen som byggnadsnämnden ska göra i dessa fall ska alltså utgå 

från att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte. Ett samband mellan själva åtgär-

den och den markanvändning som planen anger måste finnas. Detta för att det inte ska 

vara möjligt att tillåta vilka avvikelser som helst vilket man menade skulle kunna leda 

till en situation där det finns gällande detaljplaner som helt saknar betydelse. 66De 

invändningar Lantmäteriet hade till lagförslaget var bland annat att inte fanns några 

följdändringar i andra lagar. Lantmäteriet pekade på sambandet mellan PBL och de 

lagar som ligger till grund för genomförande av en detaljplan. Där ibland fastighets-

bildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen. Lantmäteriet menade att det 

även i dessa lagar bör införas bestämmelser som innebär att beslut ska kunna ske utan 

förnyad prövning av bestämmelserna i planer för att undvika diskussioner om plan-

tolkningar, i de fall där byggnadsnämnden har godtagit en avvikelse.67 Någon sådan 

implementering av bestämmelser har däremot inte genomförts.   

                                                      
62 Länsstyrelsen i Jönköping (2017) 
63 Prop. 2013/14:126 s.180 
64 Ibid s.81 
65 9 kap 31 c § PBL 
66 Prop. 2013/14:126 s.186 
67 Prop. 2013/14:126  s.180 
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Marklov 

För åtgärder som kräver marklov finns däremot ingen motsvarig lagändring som möj-

liggör godtagande av sådana avvikelser som nu är möjlig att ge för åtgärder som krä-

ver bygglov. Enligt 9 kap 35 § PBL kan marklov endast godtas för en åtgärd som 

innebär ”en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvi-

kelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna”.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 9 kap 35 § sista stycket PBL 
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4 Fastighetsbildningslagen 

När det gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten är det framförallt 

MB och LSV som är tillämpningsbara. Däremot finns det situationer där FBL istället 

går att tillämpa. I detta kapitel ges därför en redogörelse för bestämmelser i FBL som 

emellertid är tillämpliga när det gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot 

vatten. Kapitlet ger även en redogörelse för förutsättningar att inrätta klimatanpass-

ningsåtgärder som Lantmäteriservitut. 

 

4.1 Lantmäteriservitut 

Genom en lantmäteriförrättning kan servitut bildas mellan fastighetsägare vilket ger 

rätt för en viss fastighet att använda en annan fastighet för ett visst ändamål.  När det 

gäller lantmäteriservitut för vattenverksamhet är detta tillvägagångssätt start begrän-

sat. 

 

Enligt 7 kap 2 § FBL får servitut för vattenverksamhet bildas genom fastighetsregle-

ring om det avser vattenverksamhet som kan upplåtas med stöd av 28 kap. 10 § MB. 

Sådant servitut får endast bildas om det finns tillstånd till verksamheten enligt MB 

eller vattenlagen eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

inte skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena.69  

 

Bildande av lantmäteriservitut med stöd av 28 kap 10 § MB kan göras för åtgärder 

som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och som är önskvärda från hälso- 

eller miljösynpunkt eller som främjar fisket. Det kan också bildas för vattenverksam-

het för att motsvara förorening genom avloppsvatten, vattenverksamhets som avser 

tillgodogörande av yt- eller grundvatten, vattenreglering, vattenverksamhet som avser 

allmän farled eller allmän hamn eller markavvattning.70 När det gäller kilmatanpass-

ning för att skydda mot vatten är det främst vattenverksamheter som utförs av staten 

eller kommuner och markavvattning som är av speciellt intresse.  

 

Lantmäteriservitut genom fastighetsreglering i FBL är ett alternativ till den tvångsrätt 

som finns i 28 kap 10 § MB. Dessutom är det ett relativ hanterligt tillvägagångssätt i 

förhållande till tvångsrätten. I övrigt kan inte FBL åberopas för att åstadkomma de 

tvångsrätter som MB:s bestämmelser ger möjligheter till.71 

 

4.1.1 Väsentlighetsvillkoret 

Enligt 7 1 § FBL krävs det för inrättande av ett lantmäteriservitut att servitutet ska 

vara av väsentlig betydelse. Servitutet måste vara av väsentlig betydelse för den härs-

kande fastighetens ändamålsenliga användning. Någon hänsyn till rättighet som är 

grundad på frivillig upplåtelse ska inte tas med i bedömningen av väsentlig betydelse. 

                                                      
69 7 kap 2 § FBL 
70 28 kap 10 § MB 
71 Bengtsson m.fl. Lagkommentarer till 28 kap 10 § MB (zeteo) 
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Detta för att undvika att onödiga servitut bildas.72 Väsentlighetsvillkoret är alltså ett 

tvingande villkor och går inte att avtala bort. Enligt lagkommentaren till bestämmel-

sen så medför vidare kravet på väsentlig betydelse att den enskilde fastighetsägaren 

inte ska behöva tvingas in i ett servitutsförhållande om inte åtgärden är av mer påtag-

lig betydelse för en annan fastighet. 73 

 

4.1.2 Allmänna lämplighets- och planvillkor. 

För att bilda lantmäteriservitut för vattenverksamheter som har stöd i 28 kap 10 § 

måste tillstånd ha meddelats enligt MB eller äldre bestämmelser och endast undan-

tagsvis kan lantmäteriservitut bildas när det är uppenbart att allmänna eller enskilda 

intressen inte skadas av verksamhetens påverkan på vattenförhållandena. Vidare 

måste man vid inrättande av ett lantmäteriservitut även förhålla sig till de bestämmel-

ser som finns i 3 kap FBL. 3 kap FBL innehåller bestämmelser om allmänna lämplig-

hets- och planvillkor och det är särskilt 1-3 §§ i detta kapitel som är de mest centrala 

och grundläggande villkoren.74 

 

Lantmäteriservitut får inte bildas så att en fastighet bli olämplig. Varje berörd fastig-

het ska vara lämplig för sitt ändamål efter genomförd fastighetsbildning.75 Vidare, får 

fastighetsbildning inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser inte 

ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmel-

serna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.76 För områden som ligger 

utanför detaljplan, får fastighetsbildning inte ske, om åtgärden skulle försvåra områ-

dets ändamålsenliga användning, föranleda, olämplig bebyggelse, eller motverka 

lämplig planläggning av området.  

 

 

4.1.3 Begränsning i möjligheten att inrätta lantmäteriservitut för klimat-
anpassningsåtgärder 

Lantmäteriservitut för vattenverksamhet kan alltså enbart bildas när det är fråga om 

servitutsåtgärder som avses i 28 kap 10 § och när tillstånd till vattenverksamheten 

enligt MB antingen har meddelats eller inte behöver inhämtas.77 Detta innebär att den 

enda möjligheten till att bilda lantmäteriservitut, som ska gälla enskilda fastighetsä-

gare emellan, är för klimatanpassningsåtgärder som enligt lagen är att betrakta som 

markavvattning. Lantmäteriservitut för andra klimatanpassningsåtgärder som inte är 

att betrakta som markavvattning, utan som något av de övriga vattenverksamheterna i 

punkterna 1 och 2 i 11 kap 3 § MB kan därför inte inrättas som lantmäteriservitut.  

 

                                                      
72 Lantmäteriet (2017 a) s. 644 
73 Bonde m.fl. Lagkommentar till 7 kap 1 § FBL (zeteo) 
74 Lantmäteriet (2017 a) s.67 
75 Ibid 
76 3 kap 2 § FBL 
77 Lantmäteriet (2017 a) s.651 
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4.2 Gemensamt arbete 

Utöver möjligheten till lantmäteriservitut enligt 7:e kapitlet FBL finns det särskilda 

bestämmelser om gemensamma arbeten i 9:e kapitlet FBL som emellertid kan tilläm-

pas när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Kapitlets första paragraf fick ändrad 

lydelse i och med tillkomsten av MB och lagen med särskilda bestämmelser om vat-

tenverksamhet. Paragrafen innehåller nu bestämmelser om rätt för lantmäterimyndig-

heten att besluta om arbeten som är gemensamma för sakägare om det främjar fastig-

hetsregleringens syfte.78  Nedan följer 9 kap 1 § FBL exakta lydelse: 

 

”Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av lantmäterimyndigheten 

verkställas under förrättningen som ett för sakägarna gemensamt arbete enligt denna 

lag, om det främjar fastighetsregleringens syfte och arbetet ej lämpligen bör ombe-

sörjas av enskild sakägare.” 

 

”Ett beslut enligt första stycket får inte avse företag som skulle väsentligt ändra arten 

och omfattningen av regleringen. Beslutet får inte heller avse vattenverksamhet, utom 

 

1. sådan dränering av jordbruksmark som enligt 11 kap. 13 § andra 

stycket miljöbalken inte kräver tillstånd, och 

 

2.  annan markavvattning, vars inverkan på vattenförhållandena up-

penbarligen inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen.” 

 

”Kan till följd av andra stycket vattenverksamhet eller annat företag icke utföras som 

gemensamt arbete enligt denna lag eller är sådant utförande icke lämpligt, får lant-

mäterimyndigheten förordna om prövning enligt miljöbalken och lagen med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet eller enligt anläggningslagen. ” 

 

Lantmäterimyndigheternas möjlighet att beslut om gemensamt arbete för klimatan-

passningsåtgärder som i juridisk mening utgör markavvattning är stark begränsade.79 

Om vattenverksamheten inte kan bedrivas som ett gemensamt arbete får lantmäteri-

myndigheten förordna om prövning enligt MB, lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet eller enligt AL.80 Av lagkommentarerna framgår det att det endast 

anses lämpligt att lantmäterimyndigheten prövar sådant som är av mindre omfattning. 

De markavvattningsföretag som får utföras som gemensamt arbete är, enligt kommen-

tarerna, när det gäller dränering av jordbruksmark som inte kräver tillstånd eller när 

det gäller andra markavvattningsföretag där det inte föreligger sannolika skäl att all-

männa eller enskilda intressen skadas genom företaget.81  

 

                                                      
78 Prop. 1997/98:90 s.292  
79 Bonde m fl. lagkommentar till 9 kap 1 § FBL (zeteo) 
80 9 kap. 1 § 3 st. FBL 
81 Bonde m fl. ovan not 60 

https://lagen.nu/1970:988#K9P1S1
https://lagen.nu/1998:808#K11P13S2
https://lagen.nu/1998:808#K11P13S2
https://lagen.nu/1970:988#K9P1S2
https://lagen.nu/1998:808
https://lagen.nu/1973:1149
https://zeteo.nj.se/linkresolver/clink/xpropq_1997q98q90_s_292x
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5 Anläggningslagen 

Kapitlet ger en redogörelse för förutsättningar att inrätta klimatanpassningsåtgärder 

som gemensamhetsanläggning. 

 

5.1  Förutsättning för inrättande av gemensamhetsanläggningar 

En möjlighet för fastighetsägare att gå ihop och samarbeta när det gäller klimatan-

passningsåtgärder är genom inrättande av gemensamhetsanläggning. I anläggningsla-

gen, AL, finns de bestämmelser som reglerar möjligheten att inrätta gemensamhetsan-

läggningar som förvaltas och drivs av fastighetsägare i samverkan.82 Att inrätta en 

gemensamhetsanläggning är en åtgärd som främst syftar till att förbättra fastighetsbe-

ståndet. 

 

Syftet med tillkomsten av AL var att reglera frågor om samverkan mellan fastigheter 

för utförande och drift av anläggningar genom en enhetlig lagstiftning. Att anlägg-

ningen är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ett ändamål av stadigvarande 

betydelse för dem är det centrala kravet för att anläggningen ska få inrättas som en 

gemensamhetsanläggning. 83 

 

Enligt 1 § AL kan anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som 

tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Enligt paragrafens andra 

stycke förutsätter det att anläggningen inte är en sådan som kan prövas av domstol 

eller annan myndighet. Om så är fallet gäller inte AL. Nedan följer den exakta lydel-

sen av 1§ AL:  

  

”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och 

som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanlägg-

ning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning. 

 

Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen fråga om 

inrättande av anläggning gemensamt för flera fastigheter prövas av domstol eller 

annan myndighet, gäller inte denna lag. Den gäller inte heller en allmän vatten- och 

avloppsanläggning.” 

 

När det gäller möjligheten till att inrätta klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot 

vatten som gemensamhetsanläggning blir paragrafens andra stycke den som begränsar 

möjligheten till detta. Enlig denna lydelse gå det inte att inrätta gemensamhetsanlägg-

ningar för sådana anläggningar som går att prövas av domstol eller annan myndighet. 

Fastighetsägares möjligheter till att vidta gemensamma klimatanpassningsåtgärder i 

form av skyddsvallar, dikning eller liknande, genom inrättande av gemensamhetsan-

läggning är inte möjligt om åtgärden är att betrakta som en markavvattning. Detta 

eftersom LSV är den lag som ska tillämpas då flera fastigheter ska samverka till en 

åtgärd som enligt lag är att betrakta som markavvattning. En markavvattningssamfäl-

                                                      
82 SOU 2004:64 s.51 
83 Lantmäteriet (2017 b) s.26 
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lighet bildas då istället enligt 3:e kapitlet LSV.84 Det samma gäller för åtgärder som är 

att betrakta som vattenregleringar eller bevattningar. Dessa åtgärder kommer däremot 

inte att vidare behandlas eftersom de inte är intressanta när det gäller klimatanpass-

ning. Gränsdragningen mellan vilka klimatanpassningsåtgärder som juridiskt sett är 

att betrakta som markavvattning eller inte blir därför viktig att ta hänsyn till när det 

gäller möjligheten för fastighetsägare att kunna vidta åtgärder genom att inrätta ge-

mensamhetsanläggning. 

 

5.2 Gränsdragning för markavvattning  

För att kunna avgöra vad som är en markavvattning eller inte är det bestämmelserna i 

MB man får förhålla sig till och speciellt till definitionen av just markavvattning i 11 

kap 2 § MB. Som nämnts tidigare är markavvattning en åtgärd som utförs för att av-

vattna mark i syfte att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål. 85 

Syftet med åtgärden är avgörande om åtgärden är att betrakta som en markavvattning 

eller inte.86 

 

I Lantmäteriets handbok till AL framgår det att detta rekvisit är en speciellt svår 

gränsdragning att kunna ta ställning till vid avgörandet. Som ett exempel gav Lantmä-

teriet svårigheterna att kunna ta ställning till om vägdiken kan ingå i en gemensam-

hetsanläggning eller inte. Detta eftersom vägdike i princip utgör en markavvattning 

enligt bestämmelserna i MB, om dess syfte är att leda bort vatten från vägkroppen. 

Om syftet med vägdiket däremot endast är att vidare transportera vatten från andra 

markområden anses detta inte som en markavvattning och kan därför inrättas som en 

gemensamhetsanläggning.87 Lantmäteriet förespråkar att vid ett avgörande av till-

lämpningen av AL för vägdiken är det nödvändigt att göra motsvarande analys av vad 

som nyss presenterats. Vidare menar Lantmäteriet att en pragmatisk tolkning skulle 

kunna göras i de flesta fall, vilket innebär att vägdikena tillåts ingå i en gemensam-

hetsanläggning. Samråd med länsstyrelsen bör även ske för att länsstyrelsen ska ha 

möjlighet att bedöma om den tolkningen innebär några problem i fråga om vatten-

verksamheter i det enskilda fallet menar Lantmäteriet.88  

 

Dock är det inte enbart syftet som är avgörande för gränsdragningen för markavvatt-

ning. Av vad som följer av definitionen ska åtgärden även varaktigt öka markens 

lämplighet för ett visst ändamål.89 Kravet på varaktighet är ett annat rekvisit som ska 

tas hänsyn till. För avgörandet av varaktigheten ska särskild hänsyn tas till den effekt 

som åtgärden medför, enligt förarbeten. Det är effekten av markavvattningen som ska 

vara varaktig.90 Av vad som tidigare nämnt begränsar kravet på varaktighet att tillfäl-

liga åtgärder för skyddsvallar, dikning eller liknande, inte betraktas som markavvatt-

                                                      
84 Lantmäteriet (2017 b) s.26 
85 11 kap 2 § MB 
86 Ibid 
87 Lantmäteriet (2017 b) s.26 
88 Ibid 
89 11 kap 2 § MB 
90 Prop. 1997/98:45 del 2 s.127 
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ning. Dock betraktas de fortfarande som en vattenverksamhet. Kravet på varaktighet 

är dock uppfyllt om åtgärder avses bli kvar för att skydda även mot framtida påföljder 

av det förändrade klimatet.91  

 

För dessa ”övriga” vattenverksamheter finns dock inget hinder mot att tillämpa AL 

för att inrätta gemensamhetsanläggningar för dessa typer av åtgärder. Övriga vatten-

verksamheter är de som inte är att betrakta som markavvattningar, vattenregleringar 

eller bevattningar. Det enda man här behöver ta ställning till är om åtgärden utförs 

inom ett vattenområde eller inte. Om åtgärden utförs inom vattenområde kan det stäl-

las krav på tillstånd eller anmälningsplikt som då bli en förutsättning för gemensam-

hetsanläggningen. Av vad som även nämnts tidigare så är vattenområde ett område 

med högsta förutsedda vattennivå. Var denna nivå går är relativt fri att tolka.  

 

5.3 Gränsdragning för avloppsvatten 

Av vad som nämnts tidigare är omhändertagande av dagvatten normalt sett att be-

trakta som avloppsvatten enligt bestämmelserna i 9 kap 2 § MB inom detaljplanelagt 

område. När det gäller fastighetsägares möjligheter att inrätta gemensamhetsanlägg-

ningar för omhändertagande av dagvatten är det därför andra förutsättningar som 

gäller än för åtgärder som är att betrakta som markavvattningar. 

 

Då det inte handlar om omhändertagande av dagvattnet för viss eller vissa fastigheter 

och åtgärden juridiskt sett är att betrakta som omhändertagande av avloppsvatten 

finns det inga hinder mot att inrätta en gemensamhetsanläggning för detta.92 Lantmä-

teriet kan alltså besluta om inrättande av gemensamhetsanläggningar för att lösa pro-

blem som dagvatten kan ge upphov till. Viktigt att ta hänsyn till i dessa fall är däre-

mot att se till att anläggningen inte är en sådan som ingår i områden där kommunen 

ska vara huvudman. Vilka områden som kommunen ska vara huvudman för regleras i 

Lagen om allmänna vattentjänster. Nedan följer en kort redogörelse av denna lag.  

 

För avledande av vatten för att avvattna mark som ligger utanför detaljplanelagt om-

råde, där finns inga möjligheter att inrätta gemensamhetsanläggning då detta är att 

betrakta som markavvattning.   
 

5.3.1 Kort om Lagen om allmänna vattentjänster 

Den 1 januari 2007 trädde en ny lag om allmänna vattentjänster i kraft, LAV. Syftet 

med den nya lagen var att reglera och säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp 

ordnades i ett större sammanhang. Enligt LAV är det kommunerna som är skyldiga 

att ordna dessa vattentjänster. En sammanfattande benämning på olika tjänster för 

vattenförsörjning och avlopp (VA) är vattentjänster.93 Allmänna vattentjänster är såd-

                                                      
91 Prop. 1997/98:45 del 2 s.127 
92 Bengtsson m.fl. Lagkommentar till 9 kap 2 § MB (zeteo) 
93 Qviström. J (2008) s. 15 
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ana vattentjänster som tillhandahålls genom en allmän va-anläggning. Det är endast 

kommunala anläggningar som kan utgöra allmänna va-anläggningar.94 

 

I lagen finns bestämmelse om beslutande om verksamhetsområde för allmänna va-

anläggningar och den som äger de allmänna va-anläggningarna kallas för huvudman. 

På Boverkets hemsida går det att hitta intressant information om bestämmelserna när 

det rör sig om dagvattenhantering. Där står bland annat att enligt lagen, är det hu-

vudmannen som har ansvaret för att ordna de vattentjänster som verksamhetsområdet 

omfattar. För dagvattenhantering innebär detta att huvudmannen, som är ägaren av 

den allmänna va-anläggningen för dagvattnet, är skyldiga att ta hand om dagvattnet 

inom verksamhetsområdet. Huvudman i dessa fall kan vara kommunen eller ett 

kommunalt bolag. Oberoende av vilken kvantitet eller kvalitet det rör sig om åvilar 

denna skyldighet huvudmannen. I praktiken har skyldigheten att ta hand om dagvatt-

net fått en annan innebörd efter praxis. Som ett exempel nämner Boverket gällande 

praxis inom skadeståndsrätten för att man som villaägare ska kunna få skadestånd då 

ens källare blivit översvämmad till följd av mycket regn. Villaägare måste se till att 

deras teknik är dimensionerad för ett 10-årsregn annars står inte huvudmannen som 

skadeståndsansvarig för översvämningsskadorna.95 

 

Ansvarsförhållandena mellan kommun, bolag och enskilda preciseras genom ett sam-

lat dokument, allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- och av-

loppsanläggningar, ABVA.  Ändringar av ansvaret att ta hand om dagvatten inom 

verksamhetsområden som omfattas av denna lag kan inte göras. VA-huvudmannen 

har alltså en skyldighet att ta hand om dagvatten inom verksamhetsområdet och kan 

inte tas bort genom avtal, bestämmelser i detaljplan, dagvattenpolicy eller liknande.96  

 

Vattentjänstlagen är en speciallag vilket innebär att när en fråga är reglerad i denna 

lag så gäller de bestämmelserna före andra lagar. En annan lagstiftning kan göras 

gällande endast då en fråga inte är reglerad i vattentjänstlagen. För att inrätta en ge-

mensamhetsanläggning för omhändertagande av dagvatten måste därför hänsyn tas 

till att anläggningen inte ingår i sådant verksamhetsområde där kommunen ska vara 

huvudman för va-anläggningarna enligt lagen om allmänna vattentjänster. Där kom-

munen inte är huvudman, hindrar inget att inrätta avloppsledningar för dagvatten som 

gemensamhetsanläggning. 97 

 

 

5.4 Gemensamhetsanläggning 

5.4.1 Stadigvarande betydelse  

Att anläggningen för klimatanpassning ska vara av stadigvarande betydelse enligt 

första stycket i 1 § AL är ett absolut tvingande villkor. Med stadigvarande betydelse 

                                                      
94 Svenskt vatten (2016) 
95 Boverket (2017c) 
96 Ibid 
97 Lantmäteriet (2017 b) s.26 
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menas att gemensamhetsanläggningen som inrättas ska tillgodose ett varaktigt ända-

mål. Vidare måste behovet av anläggningen vara fastighetsanknuten för att kunna 

inrättas som gemensamhetsanläggning.98   

 

För tillfället bortser vi från begränsningen att inrätta vissa klimatanpassningsåtgärder 

så som skyddsvallar och diken, som gemensamhetsanläggningar då andra stycket i 1 § 

AL sätter stopp för tillämpningen. Nedan följer en redogörelse för vissa av bestäm-

melserna i AL, framförallt bestämmelserna om villkoren i 5-11 §§ och kostnadsför-

delningen i 15 §. Syftet med detta är att undersöka förutsättningarna för fastighetsä-

gare att samarbete med att vidta åtgärder för att skydda sin egendom mot ett förändrat 

klimat. Syftet är också att undersöka hur deltagandet och markåtkomsten för åtgärden 

hanteras enligt bestämmelserna i AL.   

 

5.4.2 Väsentlighetsvillkoret 

För att skydda mot enskilda intressen ska anläggningen vara av väsentlig betydelse 

enligt 5 § AL. Detta innebär att klimatanpassningsåtgärden måste anses som väsentlig 

för de fastigheter som ska delta. Villkoret är dock inte tvingande. Finns det stöd av 

överenskommelser går det att inrätta anläggning för fastigheter även om den inte an-

ses som väsentligt. Finns däremot ingen överenskommelse måste villkoret vara upp-

fyllt för möjligheten att eventuellt kunna tvångsansluta fastigheter till klimatanpass-

ningsåtgärden.99 Om det vid inrättande av gemensamhetsanläggning för klimatan-

passning blir frågan om tvångsanslutning får lantmätaren här avgöra om det är väsent-

ligt eller inte.100 Även när den aktuella fastigheten vid anslutningstillfället inte har 

behov av anläggningen kan kravet på väsentlig betydelse ändå vara uppfyllt om det 

kan förväntas finnas ett sådant behov inom den närmsta framtiden.101 

  

5.4.3 Båtnadsvillkoret 

I nästföljande paragraf, 6§ AL, finns det så kallade båtnadsvillkoret med bestämmel-

ser om att en gemensamhetsanläggning endast får inrättas om fördelarna av ekono-

misk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som 

anläggningen medför.102  

 

I paragrafen öppnas det upp för att kunna räkna in andra fördelar än enbart ekono-

miska. Betydelsen anläggningen har för användarna kan därmed vägas in i kalkylen 

av båtnaden.103 Båtnadsvillkoret är ett tvingande villkor och kan inte avtalas bort. Det 

är anläggningens lönsamhet, d.v.s. vinst, som ska bedömas därför ska kostnader och 

olägenheter som anläggningen medför dras av från båtnaden. Vinsten utgörs av skill-

naden mellan de berörda fastigheternas sammanlagda värdeförändringar och de sam-

manlagda kostnaderna och olägenheterna anläggningen medför. Exempel på kostna-

                                                      
98 Lantmäteriet (2017 b) s.22 
99 5 § AL 
100 16 § 1 st. AL 
101 Specialmotivering till 5 § AL (zeteo) 
102 Lantmäteriet (2017 b) s.56 
103 Ibid 
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der som ska dras av är förrättningskostnader och anläggningskostnader. I praktiken är 

bedömningen av båtnaden beroende på förhållandena i varje enskilt fall. 104 

 

5.4.4 Fastighetsindelningsbestämmelser, opinionsvillkoret, lokalisering 
och utförande 

Enligt 6a § AL ska någon prövning av väsentligetsvillkoret eller båtnadsvillkoret inte 

ske om det i en detaljplan meddelats fastighetsindelningsbestämmelser om en gemen-

samhetsanläggning och anläggningsbeslut meddelats under detaljplanens genomfö-

randetid.  

 

Enligt andra stycket i samma paragraf får en gemensamhetsanläggning inte inrättas 

för byggnad eller annan anläggning som inte hör till fastighet, om ökad eller annan 

olägenhet av betydelse därigenom kan komma att uppstå för annan deltagande i ge-

mensamhetsanläggningen.  

 

Om ägarna av de fastigheter som ska delta gemensamhetsanläggning mera allmänt 

motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för detta får gemensamhetsanlägg-

ningen inte inrättas enligt 7 § AL. Bestämmelsen utgör vad som kallas för opinions-

villkoret och gäller inte om behovet av anläggningen anses synnerligen angeläget.105  

 

Vidare är bestämmelserna om allmänna riktlinjer för lokalisering i 8 § AL till för att 

skydda både enskilda och allmänna intressen. Anläggningen ska utföras och placeras 

på sådans sätt att ändamålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olä-

genhet utan oskälig kostnad.106  

 

5.4.5 Betraktande av planer och bestämmelser och generellt skydd för 
allmänna intressen 

Enligt 9 § AL får en gemensamhetsanläggning inom ett område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser inte inrättas om det strider mot planerna eller bestämmelserna. 

Mindre avvikelse får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte 

motverkas. Denna bestämmelse innebär en begränsning i möjligheten att kunna vidta 

åtgärder inom vissa områden. För att skydda mot det förändrade klimatet kommer 

klimatanpassningar vara högst nödvändiga. Däremot är det inte säkert att planer och 

bestämmelser medger att dessa åtgärder kommer till stånd eftersom marken då måste 

användas till annat än vad som bestämts när planen utformades. Detta blir ett problem 

då åtgärder måste vidtas inom mark som enligt detaljplan är utlagd som prickmark, 

allmän plats eller mark med andra restriktioner. Skyddsåtgärder, som vidtas för en-

skilda fastigheter, placerade på mark som enligt detaljplanen är allmän platsmarkmark 

är inte förenligt med planen och därför inte genomförbart.  

 

                                                      
104 Lantmäteriet (2017 b) s.42 
105 7 § AL 
106 8 § AL 
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I 10 § AL aktualiseras kravet på planmässiga bedömningar för områden där detaljplan 

saknas.107 En gemensamhetsanläggning får inte inrättas inom områden som inte om-

fattas av detaljplan om anläggningen skulle försvåra områdets ändamålsenliga an-

vändning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 

området.108  

 

Det sista villkoret, 11 § AL, gäller allmänt krav på att anläggningen inte får inrättas 

om olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse. Dock gäller inte 

det när anläggningen är till övervägande nytta från allmän synpunkt. 

 

5.4.6 Skyldighet att avstå utrymme 

För en gemensamhetsanläggning får mark tas i anspråk med servitutsrätt.109 Då inrät-

tande av gemensamhetsanläggning medför att mark måste tas i anspråk får inte större 

utrymme tas i anspråk än vad som behövs med hänsyn till fastigheter som kan anslu-

tas enligt 5 § AL. Större utrymme än vad som tillgodoser behovet för fastigheter vilka 

det är av väsentlig betydelse att delta gemensamhetsanläggningen får alltså inte tas i 

anspråk. 110Detta sätter gränsen för hur stort mått av tvång som får tillgripas.111 

 

Utöver vad som nyss nämnts får mark endast tas i anspråk under förutsättning att 

fastigheten inte orsakas av synnerligt men.112 En fastighet som inte ska delta i klimat-

anpassningsåtgärden är ändå skyldig att avstå utrymme även om synnerligt men upp-

kommer, om åtgärden behövs för ett större antal fastigheter eller om det av annan 

orsak är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Om ägaren begär det ska fastig-

heten inlösas och om olägenheten är begränsad till viss del av fastigheten är det end-

ast den delen som ska inlösas.  

 

5.4.7 Fördelning av kostnader 

Enligt 15 § AL ska kostnaderna för anläggningen fördelas mellan deltagande fastig-

heter utifrån andelstal. Andelstalen ska bestämmas efter vad som är skäligt främst 

med hänsyn till nyttan. Denna nyttoberäkning sker på samma grunder som vid till-

lämpningen av bestämmelserna om kostnadsfördelningen i FBL såväl som i lagen om 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Med nytta avses själva värdehöjningen 

på fastigheten.   

 

 

 

                                                      
107 Lantmäteriet (2017 b) s.42 
108 10 § AL 
109 Sjödin , Ekbäck, Kalbro och Norell (2007) s. 48 
110 Ibid s. 182 
111 Ibid s. 48 
112 Ibid .s184 
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5.5 Vattenverksamhetsutredningen 

År 2014 kom en statlig offentlig utredning med namnet I vått och torrt- förslag till 

ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) där utredaren fick i uppdrag att se över 

reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV. Utredningen antog namnet Vattenverk-

samhetsutredningen och är omfattande och inkluderar analyser av komplexa miljö-

rättsliga regler. I Vattenverksamhetsutredningen förslås speciellt intressanta ändringar 

kring just markavvattningsverksamheter. 

 

I utredningen föreslås det LSV ska upphöra att gälla. Istället ska vissa bestämmelser i 

den lagen som fortfarande anses vara av betydelse integreras i MB eller annan lag-

stiftning. Bland annat föreslås ska vissa av bestämmelserna om markavvattningssam-

fälligheter flyttas till AL. Prövningen av nya markavvattningsverksamheter med till-

hörande anläggningar ska sedan delas upp i två delar. En miljöprövning och en pröv-

ning enligt AL. Miljöprövningen skulle då innebära att verksamheten prövas enligt 

bestämmelserna i MB beroende på verksamhet och dess tillstånd- eller anmälnings-

plikt hos mark- och miljödomstolen eller tillsynsmyndighet.  Prövningen enligt AL 

skulle innebära att lantmäterimyndigheter inrättar en gemensamhetsanläggning enligt 

bestämmelserna i AL för markavvattningssåtgärder då flera fastigheter har nytta av 

markavvattningsanläggningen. Liksom tidigare ska lantmäterimyndigheten bilda sam-

fällighetsförening för förvaltningen av sådan gemensamhetsanläggning. För redan 

befintliga markavvattningar föreslår utredningen att lantmäterimyndigheten ska kunna 

ta initiativ till att ompröva markavvattningsverksamheten enligt AL om det anses som 

lämpligt. En sådan omprövning skulle innebära att den tidigare samfälligheten anses 

inrättad som en gemensamhetsanläggning. 113 

 

Förslagen om officialinitiativ till att ompröva redan befintliga markavvattningsverk-

samheter skulle innebära en utökad utredningsskyldighet för förrättningslantmätaren.  

Problematiken kring många befintliga markavvattningar är att det saknas aktuella 

uppgifter om ägandeförhållande och om markavvattningen som sådan. Många mar-

kavvattningssamfälligheter är gamla och ändringar som skett under årens gång kring 

ägande och fastighetsrättsliga förhållanden är inte alltid korrekt omprövade av mark- 

och miljödomstolen. Även från Lantmäteriets sida avstyrks förslaget om att lantmäte-

rimyndigheten ska kunna ta officialinitiativ till omprövning. Istället föreslår Lantmä-

teriet en systematisk kartläggning av befintliga markavvattningssamfälligheter. Dess-

utom ifrågasätter Lantmäteriet om utredningen i tillräcklig omfattning beaktar den 

kompetensbrist som kan komma att råda inom området och dess konsekvenser. Ex-

empel på sådan kompetensområden är hur förrättningslantmätaren ska göra avgräns-

ning av sakägarkretsen och avgränsningen av aktuellt utrymme på marken som be-

hövs ta i anspråk för själva anläggningen. Vidare hur bestämmelserna om villkors-

prövning i AL 5 – 11 §§ ska tillämpas, ersättningsberäkning, andelstalsberäkning, 

fördelning av förrättningskostnad och bildande av samfällighet för utförande och 

                                                      
113 SOU 2014:35 s. 26- 28 
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drift. Vid behov ska även förordnande av extern sakkunnig eller extern förrättnings-

man kunna göras, anser Lantmäteriet.  114 

 

Vattenverksamhetsutredningen innehåller intressanta förslag till ändringar om möj-

liggör gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder för skyddsvallar, 

diken eller likande. Hur bestämmelserna i AL ska tillämpas vid inrättningen av såd-

ana gemensamhetsanläggningar framgår däremot inte av utredningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
114 Hydrotekniska sällskapet (2015) 
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6 Ansvarsfördelningen mellan kommun och fas-
tighetsägare 

 

 

6.1 Ansvarsfördelningen idag  

I början av detta arbete nämndes att ansvarsfördelningen för klimatanpassningsåtgär-

der mellan staten, kommunerna och enskilda analyserades i den så kallade klimatan-

passningsutredningen. I klimatanpassningsutredningen framgår det att för ny bebyg-

gelse är det kommunerna som har ansvaret att i detaljplan lokalisera den nya bebyg-

gelsen till lämplig mark utifrån risken för översvämning och erosion. Kommunen har 

en utredningsskyldighet att kartlägga att marken är lämplig för bebyggelse. Ansvaret 

ligger därmed på kommunerna vid ny bebyggelse enligt utredningen. Däremot är 

kommunens juridiska ansvar kopplat till detaljplanen och genomförandetiden av 

denna, som oftast ligger mellan 5-15 år efter det att planen antagits. Vidare preskribe-

ras kommunens skadeståndsansvar för ofullständigheter i detaljplan efter 10 år efter 

planen antagit. Av detta följer att det blir svårt att utkräva ett ansvar av kommuner för 

skador som uppkommer efter att kommunens skadeståndsansvar preskriberats.  

 

I klimatanpassningsutredningen går det vidare att utläsa att för befintlig bebyggelse 

saknar kommunen motsvarande planläggningsansvar. Den absoluta merparten av 

bebyggelse utgörs av redan befintlig bebyggelse. Det finns inga krav i plan och bygg-

lagen att kommunen ska skydda den befintliga bebyggelsen mot översvämningar och 

erosion. Vidare är statens ansvar för ny och befintlig bebyggelse svagt. Som en effekt 

av detta blir det istället fastighetsägaren som bär det huvudsakliga ansvaret för sin 

egendom.  Däremot har fastighetsägare ingen skyldighet att klimatanpassa sin egen-

dom. I dagen läge förs enskilda fastigheters kostnader för olyckor vid översvämning, 

och erosion över på fastighetsägarnas försäkringsbolag. I och med att risken för 

olyckor som följd av det förändrade klimatet kommer bli allt vanligare i framtiden 

finns det även en risk att fastighetsägaren inte kommer kunna försäkra sin egendom 

mot sådana olyckor. En förutsättning för skadestånd från försäkringsbolag är att ska-

dan bedöms som en plötslig och oförutsedd händelse. Den gällande ansvarsfördel-

ningen anses därför orimlig eftersom fastighetsägare, såväl enskilda som juridiska 

fastighetsägare, kommer att drabbas hårt. Dessutom kan det vara svårt för fastighetsä-

gare att agera effektivt eftersom åtgärder många gånger kräver samordning.115  

 

Något förslag till ansvarsfördelningen görs inte i utredningen eftersom det inte ansågs 

möjligt att förändra ansvaret genom att till exempel lägga över allt ansvar på kommu-

nerna med hänsyn till vilka kostnader det hade genererat. Istället lämnade utredningen 

förslag som påbörjar arbetet för att minska riskerna för skador och som underlättar 

klimatanpassningen. 116 

 

                                                      
115 SOU 2017:42  
116 Ibid s 16-18 
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6.2 Kort om kommunallagen och likställighetsprincipen. 

Kommunerna ska förhålla sig till de bestämmelser som finns i Kommunallagen, KL. 

Huvudreglerna för vad en kommun får göra regleras i 2 kap KL. Enligt 2 kap 3 § ska 

kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat. Enligt lagkommentaren är kärnan att kommunernas medlemmar 

som är i samma situation ska behandlas lika. Den så kallade likställighetsprincipen i 2 

kap 3 § KL är till för att säkerställa att kommunerna behandlar sina medborgare mer 

eller mindre lika. Däremot behöver det inte vara till nytta för alla medborgare, men då 

ska det finnas sakliga motiv till varför enstaka medborgare väljs ut och andra inte. 117 

 

När det gäller klimatanpassningsåtgärder och kommunernas ansvar, så innebär detta 

att kommunernas möjligheter till att bidra till klimatanpassningsåtgärder begränsas till 

sådana åtgärder som kan vara till nytta för merparten av medborgarna. Det är därför 

ytterst tveksamt att kommuner får gå in och bidra till klimatanpassningsåtgärder för 

enstaka fastighetsägare såvida det inte finns sakliga skäl att gå in och bidra. Kommu-

nen måste här göra en noggrann och saklig avvägning.  

 

6.3 Ny nationell strategi för klimatanpassning 

Den 8 mars 2018 kom en ny proposition innehållande förslag till lagändringar i PBL 

som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring (Prop. 

2017/18:163). Dessutom innehåller propositionen en redovisning av en ny nationell 

strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt säkra klimatanpassningsarbetet och 

den nationella samordningen av detta arbete. I propositionen redogör man för frågor 

om ansvaret att vidta förebyggande anpassningsåtgärder.  

 

Den nya strategin innebär att Boverket ansvarar för klimatanpassning av bebyggelse 

och byggnader. Man menar att en stärkt samordning ökar möjligheten att tillgänglig-

göra underlag som är relevant för ny och befintlig bebyggelse och analysera hur be-

byggelse kan anpassas till ett förändrat klimat. Vidare ska speciellt utsatta områden 

för översvämningar och erosion identifieras. En av lagändringarna i PBL som föreslås 

är att kommuner, i översiktsplanen, ska ha en riskbedömning av skador relaterade till 

klimatförändringarna. Dessutom ska kommunerna ange hur sådana skador kan 

minska eller förhindras. Översiktsplanen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om 

den fysiska miljön i ett större perspektiv. Översiktsplanen ska vägleda vardagsbeslut 

som kommuner fattar när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndspröv-

ningar.   

 

6.3.1. Fastighetsägares ansvar 

Från propositionen framgår det att regeringens bedömning i frågan är att det i första 

hand är fastighetsägarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder för skydd av egen-

dom. Enligt regeringen ger detta en drivkraft att undvika byggande på riskfyllda om-

                                                      
117 Lundin m.fl. Lagkommentar till 2 kap 3 § KL (zeteo) 
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råden och att vita lämpliga skyddsåtgärder. Detta gäller alla fastighetsägare såväl som 

enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter. Vidare ansvarar 

kommunerna enligt PBL för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till lämplig 

mark. Detta med hänsyn till risken för olyckor vid översvämningar, ras, sked eller 

erosion. Enligt gällande lag har kommunerna ansvar på vissa områden och i övrigt 

möjlighet att vidta förebyggande anpassningsåtgärder förutsatt att åtgärderna är fören-

liga med allmänintresset i KL.118 

 

Som remissinstans har bland annat allmännyttans bransch- och intresseorganisation, 

SABO, och HSB uttalat sig i frågan. Deras åsikt är att bestämmelsen om skyddsåtgär-

der behöver utredas vidare eftersom det är oklart om befintliga bestämmelser i gäl-

lande lag är tillräckliga för att ge kommunen mark att bygga nödvändiga skyddsåt-

gärder på. Några av de gällande lag som nämndes var bland annat anläggningslagen, 

PBL och servitutslagstiftningen. Dessutom är det oklart om fastighetsägare har till-

räckliga möjligheter att kunna samarbeta om skyddsåtgärder med eller utan stöd från 

kommunen. Lomma kommun, som annan remissinstans, ansåg att utredningen förut-

sätter att kommunerna ansvara för att skydda befintlig bebyggelse, men att det saknas 

analys av kommunerna möjligheter att uppföra skyddsåtgärder genom planläggning 

och utförande i egen regi. 119 

 

 

6.4 Fastighetssamverkan i tidigare utredningar 

Frågan om möjligheten till samverkan mellan fastighetsägare har varit uppe i tidigare 

utredningar, bland annat i va-lagsutredningen (SOU 2004:64) och i plan och bygg-

lagsutredningen (SOU 1996:168).120 Dessa utredningar är intressanta att studera när 

det gäller frågan om ansvarsfördelningen mellan kommun och enskilda fastighetsä-

gare.  

 

Va-lagsutredningen är förslaget som ligger till grund till LAV som trädde i kraft 

2007. Enligt LAV har nu kommuner en skyldighet att ordna allmänna va-

anläggningar inom vissa verksamhetsområden. I utredningen påpekades att va-

försörjningen var i behov att ordnas i ett större sammanhang. I och med kommuners 

utökade utbyggnadskyldighet skulle detta kompenseras genom att ge kommuner rätt 

att i vissa fall förordna att fastighetsägarna själva skulle ta hand om sin va-försörjning 

genom att inrätta gemensamhetsanläggning enligt AL. I va-lagsutredningen föreslogs 

det därför att det bör införas en möjlighet för kommunerna att i vissa fall besluta om 

va-samverkan mellan fastighetsägare i stället för att ordna en allmän va-anläggning.121 

Någon möjlighet för kommuner att besluta om va-samverkan mellan flera fastighets-

ägare infördes dock aldrig.122 Kritiken mot utredarens förslag, från bland annat Lant-

mäteriverket, var att lämplighetsrekvisitet i AL var för vagt och svårtillämpat på dessa 

                                                      
118 Prop. 2017/18:163 s.19 
119 Ibid s.20 
120 Prop. 2005/06:78 s.38 
121 Ibid s.37 
122 Qviström. J (2008) s. 35 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 52 

åtgärder. Dessutom framkom kritik mot att enskildas intressen motsvarande väsent-

lighets- och båtnadsvillkoret i AL inte beaktas i tillräcklig utsträckning vid kommu-

nens prövning. Vidare så betonades risken för att kommunernas egenintresseskulle 

kunna bli styrande vid besluten. 

 

Enligt skälet till regeringens bedömning konstaterades att det redan fanns gott om 

exempel på hur fastighetsägare samverkar genom att va-anläggningar inrättas som 

gemensamhetsanläggning enligt AL. Detta trots att den kommunala utbyggnadsskyl-

digheten enligt 2 § i vattenlagen varit uppfyllda. Vidare konstaterade regeringen att en 

förutsättning för att gemensamhetsanläggningarna ska komma till stånd inom sådana 

områden där kommunen ändå har utbyggnadsskyldighet är att fastighetsägarna är 

överens. Annars är möjlighet till samverkan små. Vidare ansågs möjligheterna till 

tvångsanslutning begränsas av AL:s villkor till skydd för enskilda intressen.123 Rege-

ringen påpekade i sina skäl att om AL:s bestämmelser tillämpas utan inskränkning 

skulle det leda till att fastighetsägarnas deltagande prövades i såväl i beslutet om ge-

mensamhetsanläggningen och beslutet om va-samverkan. Detta ansågs olämpligt då 

de kunde ge upphov till problem i frågan om avgörande rättsverkningar då det innebar 

två separata prövningar av huvudsakligen samma fråga. Någon möjlighet för kommu-

ner att besluta om fastighetsamverkan infördes aldrig. Liksom va-försörjningen, är 

klimatanpassningar i behov av att ordnas i ett större sammanhang. Likartade problem-

ställningar som uppkom i frågan om ansvaret mellan kommun och fastighetsägare när 

det gällde va-försörjningen, kan förväntas uppkomma även när det gäller frågor om 

klimatanpassning. 

 

6.5 Kort om kommunens möjligheter att vidta åtgärder på någon 
annans fastighet  

Det kan även finnas intresse hos kommuner att kunna använda någon annans fastig-

hetsägares mark för att vidta nödvändiga åtgärder. En möjlighet till detta, utan att 

använda expropriation eller annan tvångstillkomst av mark, är bildande av lantmäteri-

servitut enligt 7 kap 2 § FBL. Enligt denna bestämmelse får servitut bildas för vatten-

verksamhet som utförs av kommuner och som har stöd i 28 kap 10 § MB.  

 

Tvångsvis åtkomst av mark till kommunens fördel kan annars ges enligt bestämmel-

sen i 28 kap 10 § MB. Vid godkännande av sådan tvångsrätt av mark- och miljödom-

stolen upphör sedan tvångsrätten att gälla i och med att tillståndet till vattenverksam-

heten slutar att gälla eller genom omprövningsbeslut. Då tillfaller anläggningen mar-

kägaren.124 
  
 

 

 

 

                                                      
123 Prop. 2005/06:78 s.37 
124 Bengtsson m.fl. Lagkommentar till 28 kap 10 § (zeteo) 
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7 Undersökning 

 

7.1 Gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut för klimat-
anpassningsåtgärder 

För att kunna besvara frågeställningarna i detta arbete, däribland hur vanligt före-

kommande inrättande av gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut är för 

klimatanpassningsåtgärder, har en undersökning av detta genomförts. Två register 

över samtliga gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut har tillhandahållits 

av Lantmäteriet.125 De innehåller även uppgifter om vilket ändamål gemensamhetsan-

läggningen eller servitutet inrättats för, d.v.s. en beskrivning för dess funktion och 

användningsområde. Dessa register har använts som material för undersökningen. 

 

Fokus ligger på att undersöka sådana gemensamhetsanläggningar och servitut som 

inrättas för att skydda mot vatten på något vis. Det kan till exempel vara för att 

skydda mot översvämningar, ras, erosion eller omhändertagande av dagvatten. De 

åtgärder som i detta arbete ansetts som särskilt framförande att använda för att hitta 

gemensamhetsanläggningar och servitut för klimatanpassningsändamål i materialet är 

följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
125 Register har erhållits av Anders Larsen på Lantmäteriet den 27 december 2017.  

Åtgärder mot översvämningar 

Skyddsvallar 
Invallningar 
Jordvallar 
Översvämningsskydd 
Klimatskydd 
Diken 
 
Åtgärder mot erosion 

Strandskoning 
Spontning 
Erosionsskydd 
 
Åtgärder mot regn/ Omhändertagande av dagvatten 

Dagvattenavledning 
Dagvattendiken 
Fördröjningsmagasin 
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Hänsyn till olika böjningsformer av ord har varit nödvändigt för att få fram relevanta 

träffar. Exempelvis genererar ordet `vall’ träffar för både `vall´ och `vallar´. Vall ge-

nererar dessutom träffar för `skyddsvallar´, `jordvallar’ och `bullervallar´. För att n 

eliminera träffar för irrelevanta ändamål, så som bullervallar, ha också en noggrann 

sammansättning av orden varit nödvändig att ta hänsyn till. Ord som är vanligt före-

kommande och genererat allt för många träffar, ofta flera hundratals eller tusentals, 

har även ersättas med andra ordsammansättningar. Exempel på sådana som gav allt 

för många träffar är `dagvatten´, `dike´ och `avledning´. Dessa har istället ersatts med 

`dagvattendike´ och `dagvattenavledning´. 

 

I tabell 1 nedan, redogörs vilka valda sökord, relaterat till klimatanpassning som valts 

ut för att genomföra undersökningen. Dessa sökord har använts för att undersöka 

förekomsten av orden i ändamålsbeskrivningen för gemensamhetsanläggningarna. 

Vidare har orden använts för att undersöka förekomsten av orden i servitutens ända-

mål. Observera att sökningen av förekomsten av orden för servitut skett efter deras 

ändamål och inte ändamålsbeskrivning. Eftersom servitutens ändamål oftast ges en 

förenklad beskrivning vid förrättningen är det därför att anta att det finns mörkertal av 

servitut som inte påträffats jämfört om man hade baserat sökningen på servitutens 

ändamålsbeskrivning. 

 

Viss reservation för förekomsten av irrelevanta ändamål i tabellen finns fortfarande 

trots noggrann hänsyn till ordsammansättningen. Vidare är tabellen är inte någon 

uttömmande uppräkning av gemensamhetsanläggningar och servitut för klimatan-

passningsåtgärder. Tabellen visar endast på de klimatanpassningsändamål som påträf-

fats efter användningen av utvalda sökord som kan relateras till klimatanpassning.  
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För att demonstrera hur ändamålsbeskrivningen kan se ut för speciellt intressanta 

åtgärder när det gäller klimatanpassning mot översvämningar och erosion, visas några 

förekomster av gemensamhetsanläggningar med dess ändamålsbeskrivning i tabell 2 

nedan. Om ändamålsbeskrivningarna innehållit flertalet ändamål redovisas detta med 

”m.m.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
126 Rymmer förekomsten av orden `översvämningsskydd´ och `översvämningsyta´ i ända-

målsbeskrivningen. 

Tabell 1. Antal träffar efter användning av olika sökord relaterat till an-

passning. (Februari 2018) 

Sökord Antal gemensamhetsan-

läggningar 

Antal lantmäteriservitut 

   

Generella 

Vattenverksamhet 0 st 5 st 

Markavvattning 5 st 5 st 

   

Åtgärder mot översvämning 

Skyddsvall 6 st 5 st 

Invallning 3 st 3 st 

Jordvall 3 st 2 st 

Översvämning126 3 st 2 st 

   

Åtgärder mot regn/omhändertagande av dagvatten 

Dagvattendike 36 st 6 st 

Fördröjningsmagasin 33 st 8 st 

Dagvattenmagasin 0 st 5 st 

Dagvattenledning 14 st 753 st 

Dagvattenpump 3 st 0 st 

Dagvattenavledning 59 st 18 st 

   

Åtgärder mot erosion  

Erosionsskydd 5 st 4 st 

Strandskoning 8 st 5 st 
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Tabell 2. Gemensamhetsanläggningar inrättade för åtgärder för att skydda mot 

översvämningar och erosion 

Beteckning Ändamålsbeskrivning 

  
 Invallning 

Nykvarn Stora Bysta ga:1 Invallning, pumpanläggning och dike. 

 

Uppsala Ultuna ga:2 Invallning och pumpstation med tillhörande vat-

ten- och elledningar. 

 

Alvesta Alvesta ga:6 Invallning 

  

 Skyddsvall 
Malmö Bunkeflostrand ga:11 Vatten- och avloppsanläggningar, skyddsvallar 

samt kulvert för bunkeflodiket m.m. 

  

Göteborg Kärr ga:35 Lekplats, grönytor, bullervall och skyddsvall mot 

100-årsregn, dagvattenledningar m.m. 

  

 Erosionsskydd 
Botkyrka Jaktlyckan ga:4 Dagvatten-och dräneringsledningar med tillhö-

rande brunnar och stuprör, erosionsskydd, vatten-

mätare m.m. 

 

Botkyrka Näs ga:19 Erosionsskyddsanläggning 

  

 Jordvall 
Mölndal Sandbäck ga:1 Väg, dagvattenpump och jordvallar 

 

Vänersborg Vänersnäs ga:1 Dike, befintlig jordvall, inloppsbrunn, ledningar, 

pump, fångdamm m.m. 

 

 

 

Eftersom denna undersökning har begränsats till användning av vissa specifika ord 

som valts ut med hänsyn till klimatanpassningsåtgärder mot översvämningar och 

erosion, går det inte att dra någon slutsats om hur vanligt förekommande inrättande av 

gemensamhetsanläggningar eller servitut för klimatanpassning är. Listan är inte ut-

tömmande. Valet av andra ord som också går att relatera till klimatanpassningsåtgär-

der hade gett ett annat resultat. Vad som dock går att dra slutsats om är att det före-

kommer inrättande av gemensamhetsanläggningar och servitut för att skydda mot 

vatten. Dessutom förekommer inrättande av gemensamhetsanläggningar för åtgärder 

som enligt lag är att betrakta som markavvattning, trots att det inte är förenligt enligt 

1 § AL. Invallning, skyddsvallar och jordvallar som vidtas för att skydda mot vatten 

är sådana åtgärder som egentligen inte ska inrättas som gemensamhetsanläggningar. I 
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praktiken verkar det som att detta ändå sker, även om det tycks vara till liten omfatt-

ning. Detta tyder på en viss okunskap om vad som gäller. 

 

De gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut som har påträffats är däremot 

intressanta att undersöka vidare. Alla de gemensamhetsanläggningar och lantmäteri-

servitut som påträffades i sökmaterialet, se tabell 1, har därför vidare granskats. Ak-

terna för respektive åtgärd har hämtats hem med hjälp av Lantmäteriets söktjänst 

ArkivSök. Detta för att undersöka när de bildades, antalet deltagande fastigheter och 

vad man vill skydda sin egendom mot. Åtgärder mot regn/omhändertagande av dag-

vatten har dock inte vidare undersökts eftersom dessa antas ha vidtagits för att skydda 

mot just regn eller annat dagvatten så som snösmältning eller liknande. Resterande 

åtgärder som vidare granskats framgår i tabellerna 3 och 4 nedan. För beteckning, 

aktnummer och registernummer, se bilaga 1 och 2. 

 

Tabell 3. Anpassningsåtgärder som gemensamhetsanläggning 

 

 

Gemensamhetsanläggning för markavvattning (5 st) 

 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Halmstad 2010 62 Dagvatten 

Göteborg 2011 11 Dagvatten 

Göteborg 2005 2 Dagvatten 

Göteborg 2005 6 Dagvatten 

Göteborg 2005 4 Dagvatten 

 

Gemensamhetsanläggning för skyddsvall (2 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Malmö 1995 335 Öresund 

Göteborg 1997 42 100-års regn 

 

Gemensamhetsanläggning för invallning (3 st) 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Södertälje 1994 2 Ulvsundet 

Uppsala 1998 2 Fyrisån 

Alvesta 2007 20 Översvämning  

 

Gemensamhetsanläggning för jordvall (1 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Vänersborg 1983 2 Vänern 

 

 

Gemensamhetsanläggning för översvämning (2 st) 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Ekerö 2017 55 Översvämningsyta 

för dagvatten 

Karlstad 2015 17 Klarälven 
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Gemensamhetsanläggning för erosionsskydd (5 st) 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Botkyrka 2012 117 Himmerfjärden 

Vänersborg 1983 2 Vänern 

Göteborg 2006 24 Dagvatten 

Göteborg 2017 7 Dagvatten 

Botkyrka 2007 16 Dagvatten 

 

Gemensamhetsanläggning för strandskoning (5 st) 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Eskilstuna 2012 16 Mälaren 

Kungälv 1997 2 Marstrandsfjorden 

(strandskoning vid 

kaj) 

Nyköping 2014 46 Kilaån (strands-

koning vid kaj 

Oxelösund 2010 31 Bergösundet 

Oxelösund 2012 4 Strömsundet 
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Tabell 4. Anpassningsåtgärder som lantmäteriservitut 

 

 

Lantmäteriservitut för markavvattning (3 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Gotland 1988 1 Dagvatten 

Götene 1992 1 Dagvatten 

Värmdö 2014 1 Dagvatten 

 

 

Lantmäteriservitut för vattenverksamhet (5 st) 

Ort Bildande år Antal del-

tagande 

Skydd mot 

Tierp 2014 1 Översvämning från 

Untrafjärden 

Älvkarleby 2008 - - (Vattenkraftproduktion) 

Älvkarleby 2009 - - (Vattenkraftproduktion) 

Älvkarleby 2008 - - (Vattenkraftproduktion) 

Ånge 2008 - - (Vattenkraftproduktion) 

 

 

Lantmäteriservitut för skyddsvall 

 

(5 st) 

 

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Enköping 2011 1 Mälaren 

Tidaholm 2016 1 Kraftverksdamm 

Sotenäs 2014 37 Stigande vattenni-

våer i Smögen. 

Haparanda 1981 1 Tone älv 

Söderhamn 1996 1 Ljusnan 

    

 

Lantmäteriservitut för invallning (3 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Kristinehamn 1998 1 Lotälven 

Ovansåker 1997 1 Ullungen 

Lidesberg 1992 1 Väringen 

 

Lantmäteriservitut för jordvall (2 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Kristianstad 1996 1 Östersjön 

Boxholm 1981 1 Svartån 

 

Lantmäteriservitut för översvämning (2 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Munkedals 1976 1 Örekilälven 

Sjöbo 1995 1 Björkaån 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 60 

Lantmäteriservitut för erosionsskydd (4 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Malmö 2010 1 Erosion vid 

Malmö kalkbrott 

Göteborg 2005 1 Utlopp i Haga å 

Mellerud 1998 1 Krokån 

Eda 2015 1 Noreälven 

 

Lantmäteriservitut för strandskoning (5 st)  

Ort Bildande år Antal deltagande Skydd mot 

Linköping 1998 1 Kinda kanal 

Valleberga 1977 1 Östersjön 

Partille 1985 1 Säveån 

Jokkmokk 1979 1 Kallaviken 

Söderhamn 1996 1 Ljusnan 

 

 

 

7.2 Fallstudier  

Av de gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut som påträffats i undersök-

ning i tabellerna 3 och 4 har enstaka valts ut för en noggrannare undersökning. Dessa 

ger en möjlighet att kunna studera och analysera hur själva lantmäteriförrättningen 

gått till och hur omständigheterna varit i de enskilda fallen. Dessutom ger det en möj-

lighet till att undersöka hur man tillämpat bestämmelserna i lagstiftningen och hur 

man har hanterat frågor om deltagande och kostnader. Fokus har även varit att under-

söka hur man tagit hänsyn till detaljplaner och bestämmelser. 

 

Ofta förekommer anläggningsförrättningen eller lantmäteriservitutsbildningen i sam-

band med andra fastighetsbildningsåtgärder. Endast de delar av förrättningsakten som 

berör klimatanpassningsåtgärderna har studerats. Ingen hänsyn till deras koppling till 

de övriga fastighetsbildningsåtgärder i förrättningen har tagits.    
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7.2.1 Gemensamhetsanläggning för invallning (Alvesta Alvesta ga:6) 

 

I Alvesta kommun i Kronoberg län inrättades år 

2007 en gemensamhetsanläggning för säkerstäl-

lande av invallningsföretag, se figur 1. Gemen-

samhetsanläggningen skulle inrättas och bestå av 

anordningar för invallning såsom anlagda vallar, 

naturliga höjder som utgör vall och pumpbrunnar 

med backventiler. 20 stycken fastigheter skulle 

delta och fastigheterna utgöra en samfällighet för 

anläggningens utförande och drift. Själva utrym-

met på marken för anläggningen berörde 9 styck-

en av de deltagande fastigheterna. I redogörelsen 

går det att utläsa att förslaget till anläggningsbe-

slutet diskuterades fram och sakägarna enats om 

vad som ska ingå i anläggningen och att andelsta-

len skulle räknas fram efter areal. Vidare ansåg 

sakägarna att anläggningsbeslutet inte skulle 

hindra en viss höjning av vallarna om ett bevil-

jande tillstånd enligt MB skulle ge den möjlighet-

en. Rätten till tillträde till berörda fastigheter skulle gälla för drift och underhåll (in-

klusive pumpning) liksom vid behov av framtida höjningar av vallarna. Totalt skulle 

10 pumpbrunnar med backventiler dessutom ingå i anläggningen. Underhåll och drift 

av dessa åtog sig Alvesta kommun. Enligt akten åtog sig även kommunen att ansvara 

och bekosta framtida behov av pumpåtgärder liksom kontroll av vallarnas höjder. 

Alvesta kommun meddelade även att kommunen skulle stå för samtliga förrättnings-

kostnader. 

 

I protokollet har förrättningslantmätaren anfört att som stöd till inrättandet till gemen-

samhetsanläggningen fanns tillstånd till markavvattning enligt MB. Dessa handlingar 

fanns bifogade i förrättningsakten. Länsstyrelsen gav först dispens från förbudet mot 

markavvattning. Därefter meddelade länsstyrelsen tillstånd till markavvattningen 

under villkor att markavvattningen skulle bedrivas i överensstämmelse med vad som 

framgått av ansökningshandlingarna samt vad som sökanden i övrigt åtagit sig i ären-

det. Vad som framgått av ansökningshandlingar har i detta arbete inte vidare under-

sökts. 

 

Det sker fyra prövningar som länsstyrelsen sedan grundar sitt beslut om tillstånd på. 

Nedan följer länsstyrelsens fyra prövningar: 

 

1. Länsstyrelsen bedömer att inga kända naturvärden kommer påverkas negativt 

av den planerade markavvattningen. 

2. Verksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostna-

derna samt skadorna.  

3. Sökanden bedöms även kunna uppfylla de krav och vidta de åtgärder som 

hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken föreskriver.  

Figur 1: Del av förrättningskar-

tan som visar på vallens läge. 
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4. Den prövade åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig an-

vändning av mark- och vattenresurserna.  

 

Baserat på de fyra prövningarna finner länsstyrelsen således att det föreligger förut-

sättningar att lämna tillstånd villkorat att markavvattningen ska bedrivas i överens-

stämmelse med vad som framgått av ansökningshandlingarna. 

 

Nedan följer ett utklipp av anläggningsbeslutet från förrättningsakten innehållande 

villkorsprövningen och förrättningslantmätarens beslut om inrättande av gemensam-

hetsanläggning för invallning, se figur 2. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2: Anläggningsbeslutet för Alvesta Alvesta ga:6 
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Som skäl till sitt beslut menade lantmätaren att genom att inrätta dessa anläggningar 

som en gemensamhetsanläggning kommer framtida bestånd att säkerställas. Detta för 

att skydda och förhindra framtida översvämningar av området. Stadigvarande bety-

delse, väsentligetsvillkoret och båtnadsvillkoret var uppfyllt. Vidare så stred det inte 

mot några planer och bestämmelser och utrymmet som ianspråktogs låg inom delta-

gande fastigheter. Opinionsvillkoret i 7 § och lokaliseringsvillkoret i 8 § behövdes 

inte prövas i detta ärende. Däremot görs ingen prövning av 11 §. Enligt 11 § Al får en 

gemensamhetsanläggning inte inrättas, om olägenhet av någon betydelse uppkommer 

av allmänt intresse. Detta gäller däremot inte om anläggning är till övervägande nytta 

från allmän synpunkt. Hur lantmätaren ställer sig till bestämmelsen i 11 § går inte att 

få reda på utifrån akten och förblir därmed oklart.  

 

För förvaltningen av anläggningen ansåg förrättningslantmätaren att det är av väsent-

lig betydelse från allmän synpunkt att samfällighetsförening bildas för förvaltning av 

gemensamhetsanläggningen. Sakägarna begärde att sammanträde därför skulle hållas 

för att bilda denna samfällighetsförening för förvaltningen av gemensamhetsanlägg-

ningen. Sammanträde enligt 20 § SFL för att bilda en sådan förening skulle därför 

hållas enligt akten.  

 

När det gäller ansvarsfördelningsfrågan är detta ett exempel på när en kommun har 

gått in för att se till att åtgärder vidtas i ett speciellt utsatt område. Av vad som fram-

går av akten står Alvesta kommun för förrättningskostnaderna. De åtar sig vidare att 

sköta vissa delar av anläggningen, däribland drift och underhåll av 10 stycken pump-

brunnar med backventiler. Dessutom åtar de sig att ansvara och bekosta framtida be-

hov pumpåtgärder liksom kontroll av vallarnas höjder. Hur kommunens ställt sig till 

likabehandlingsprincipen i 2 § KL bör man även fundera kring. Anläggningen är till 

för att skydda 20 stycken fastigheter. Vidare har man antagligen ansett att det funnits 

sakliga skäl för kommunen att bidra till denna åtgärd.  

 

7.2.2 Gemensamhetsanläggning för invallning. (Uppsala Ultuna ga:2) 

 

I Uppsala inrättades år 1998 en gemensam-

hetsanläggning för två fastigheter bestående 

av invallning och pumpstation med tillhö-

rande vatten- och elledningar, se figur 3. 

Utrymmet som behövdes ta i anspråk var 

beläget inom de två deltagande fastigheterna 

och anläggningen var redan utförd. Kostna-

derna för anläggningens utförande och drift i 

detta fall fördelades enligt procenttal, 40 % 

respektive 60 % mellan de två deltagande 

fastigheterna. I förrättningsakten finns här 

inte så mycket information att hämta. Enligt 

protokollet inrättades anläggningen med stöd 

av överenskommelse enligt 16 § AL. Vidare 

ansågs fördelarna av ekonomisk eller annan 

Figur 3: Del av förrättningskartan som 

visar på vallens läge. 
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art överväga de kostnader och olägenheter anläggningen beräknades medföra. An-

läggningen inrättas sedan enligt bestämmelserna i 8-11 §§ AL utan någon vidare re-

dogörelse för hur villkoren prövades. 

 

 

7.2.3 Gemensamhetsanläggning för skyddsvall. (Malmö Bunkeflostrand 
ga:11) 

 

År 1995 inrättades en gemensamhets-

anläggning som skulle bestå av kom-

munikationsleder, parkeringsplatser, 

planteringar, badbrygga, dansbana, 

föreningslokal, verkstad, förråds, be-

lysningsanläggning, vatten och av-

loppsanläggningar, skyddsvallar samt 

kulvert för Bunkeflodiket. Totalt skulle 

335 nybildade lotter delta i anlägg-

ningen inom Strandhemsområdet i 

Bunkeflostrand i Malmö, se figur 4. 

Kostnaderna för anläggningens utfö-

rande och drift fördelades mellan de 

deltagande lotterna efter lika andelstal, 

d.v.s. 1/335.  

 

Av akten går det att utläsa att dagvattenledningar inklusive pumpstation skulle ingå i 

gemensamhetsanläggningens vatten- och avloppsanläggning. Bildande av gemensam-

hetsanläggningen ansågs behövlig för att bevara de befintliga gemensamma funktion-

erna som de avstyckande lotterna sedan fortfarande skulle behöva. Området närmast 

stranden var vid tillfället planlagd som allmän platsmark. Detta skulle utgöra ett hin-

der då en del av gemensamhetsanläggningen som skulle ingå i anläggningen var belä-

gen på den allmänna platsmarken. Nedan följer ett utklipp från förrättningslantmäta-

rens redogörelse i förrättningen, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Strandhemsområdet Bunkeflostrand i 

Malmö. 
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Anläggningar som var belägna inom vad som enigt detaljplanen var allmän platsmark 

ansågs inte möjligt att ingå i gemensamhetsanläggningen. Hur detta skulle lösas var 

fortfarande en öppen fråga under själva förrättningen. Förrättningslantmätaren löste 

detta genom att inrätta en gemensamhetsanläggning utan de anläggningar som låg 

inom den allmänna platsmarken. Anläggningen skulle sedan få omprövas i samband 

med ny eller ändrad detaljplan.  

 

Vissa skyddsvallar, norr och söder om strandhemsområdet ingick däremot i anlägg-

ningen. Dessa skyddsvallar som ingick var inte belägna inom mark som var planlagd 

som allmän platsmark men kommunen ägde däremot marken.  För marken som dessa 

skyddsvallar tog i anspråk begärde kommunen 2,50 kr/kvm vilket resulterade till en 

ersättning på dryga 11 000 kr. I övrigt var inga andra ersättningar aktuella då upplå-

telsen för gemensamhetsanläggningen på styckningsfastigheterna ansågs vara lösta i 

enlighet med köpeavtalen av styckningslotterna.  

 

I anläggningen ingick alltså skyddsvallar belägna norr och söder om området. 

Skyddsvallarna som låg på allmän platsmark ingick inte i gemensamhetsanläggning-

en.  

 

Efter att ha lyckats leta reda på gällande detaljplan över strandhemsområdet i Bunke-

flostrand, kan jag konstatera att en planändring av området senare genomfördes. I 

gällande detaljplan från 2005 är numera vallar längs med stranden utlagda som ge-

mensamhetsanläggning för skyddsvallar. Nedan visas som exempel en del av nu gäl-

lande detaljplan för strandhemsområdet med gällande planbestämmelser, se figur 6. 

 

 

 

Figur 5: Fastighetsbildningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen Malmö Bunke-

flostrand ga:11 
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Från den gällande detaljplanens tillhörande planbeskrivning framgår det att en riska-

nalys för fritidsområdet för Strandhem upprättats. Rapporten behandlade vatten-

ståndsförändringarna, högvattenskydd och dagvattensystemet m.m. Det konstaterades 

att den befintliga skyddsvallen måste höjas och utvidgas, dagvattensystemet måste 

byggas ut med nya vattenmagasin och befintlig pumpstationskapaciteten måste höjas.  

 

Vidare i planbeskrivningen framgår det att länsstyrelsen beslutat om att lämna dispens 

från förbudet om markavvattning samt tillstånd till markavvattningen. Den nuvarande 

skyddsvallens höjd varierar från + 1,38 meter till 2,59 meter. I riskanalysen konstate-

rad det att vallen måste ha en höjd på minst 2,5 meter över kommunens nollplan. 

Dessutom måste skyddsvallen förlängas och utvidgas.  

 

Skyddsvallarna hindrade den naturliga avrinningen från området. Dagvattnet måste 

därför pumpas ut från området vilket då skedde med hjälp av 3 pumpar. Av riskana-

lysen konstaterades det att pumpstationen i sitt dåvarande skick inte var i duglig 

funktion då det inte hade reservkraft. Vid ett eventuellt elavbrott eller pumphaveri 

Figur 6: Del av detaljplanen för Strandhemsområdet i Bunkeflostrand. Vallarna finns nu 

med i detaljplanen. 
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skulle detta därför leda till allvarliga konsekvenser vid ett kraftigt regn. Därför skulle 

pumpstationens funktion kompletteras med en reservkraft för att garantera driften vid 

ett långvarigt avbrott.  

 

I genomförandebeskrivningen går det sedan att utläsa hur ansvarsfördelningen mellan 

kommunen och de enskilda skulle lösas. Dessutom skulle ett avtal träffas mellan 

Strandhems samfällighetsförening och kommunen när det gällde ansvarsfrågor avse-

ende tillgängligheten, skötsel och underhåll av skyddsvallen, dikena, skyddsmurar, 

innan detaljplanen antogs, se figur 7. En förutsättning för den nya planen var dessu-

tom att den befintliga gemensamhetsanläggningen skulle omprövas och utökas i en-

lighet med den nya detaljplanen.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Urklipp av genomförandebeskrivningen om ansvarsfördelningen och ge-

mensamhetsanläggningens omfattning. 
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7.2.4 Gemensamhetsanläggning för Erosionsskydd. Botkyrka Näs ga:19 

 

Vid en förrättning år 2012 bildas en ny gemensam-

hetsanläggning för erosionsskyddsanläggning, se 

figur 8. Kortfattat innebar hela lantmäteriförrättning-

en att 117 bostadsfastigheter bildats genom avstyck-

ning från stamfastigheten Näs 1:65 och att tre större 

gemensamhetsanläggningar bildas, däribland en eros-

ionsanläggning, för att säkerställa olika behov för 

fastigheterna. För att undersöka risken för erosion för 

fastigheten Näs 1:65 fick Stockholm Konsult Stads-

utveckling AB i uppdrag av Stockholms gatu- och 

fastighetskontor i syfte att dokumentera och analysera 

erosionsskadorna på den rubricerade fastigheten och 

upprätta preliminärt förslag till åtgärder. Utredningen 

innehåller bland annat uppmätningar och doku-

mentation av erosionsskador på fastigheten och för-

slag till åtgärder. 

 

 

Som skäl till anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningarna, däribland eros-

ionsanläggningen, anförde förrättningslantmätaren att det var uppenbart av väsentlig 

betydelse för berörda fastigheter att gemensamhetsanläggningarna skulle inrättas. 

Speciellt för erosionsanläggningen, som bestod av befintlig spont, bedömdes i första 

hand att vara av väsentlig betydelse för ett visst antal fastigheter som enligt utred-

ningen varit i riskzonen att eroderas bort av havet. Eftersom utredningen visat på 

denna risk, bedömde förrättningslantmätaren att utförandet av själva gemensamhets-

anläggningen därför bör åläggas just dessa fastigheter. I ett större perspektiv bedömde 

förrättningslantmätaren sedan att samtliga nybildade fastigheter skulle vara delaktiga i 

drift och underhållningen av anläggningen samt i avsättning till underhålls- och för-

nyelsefond. Fonderingen var till avsikt att fungera som garant för en återuppbyggnad 

(utförande) efter den beräknade livslängden 30-40 år.   

 

Gemensamhetsanläggningen hade förutsatts i detaljplan och fördelarna med gemen-

samhetsanläggningarna ansågs överväga de kostnader och olägenheter som den med-

förde. Båtnadsvillkoret i 6 § ansågs uppfyllt. Vidare motsatte sig inte ägarna av de 

fastigheter som skulle delta i anläggningarna att de inrättades. Opinionsvillkoret i 7 § 

var därmed uppfyllt. Gemensamhetsanläggningarna ansågs förläggs och utförs på 

sådant sätt att ändamålet med dem uppfylldes med minsta intrång och olägenhet utan 

oskälig kostnad. Lokaliseringsvillkoret i 8 § var därför uppfyllt och även 9 § då ge-

mensamhetsanläggningarna inte stridigt mot gällande detaljplan. Till sist ansågs det 

utrymme som behövdes tas i anspråk inte förorsaka synnerligt men för någon av fas-

tigheterna. Villkoren för gemensamhetsanläggningarna ansågs uppfyllda och samtliga 

gemensamhetsanläggningar inrättades. Dessutom ansågs anläggningsåtgärderna som 

väsentligt utan betydelse för fodringshavare och övriga rättsägare. Ingen ersättning 

utbetalades och Stockholm Stad stod för alla förrättningskostnaderna.   

Figur 8: Del av förrättnings-

kartan. 
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Spontning i vatten är däremot att betrakta som vattenverksamhet enligt MB och för 

detta behövs tillstånd av mark- och miljödomstolen.  Efter en granskning av förrätt-

ningsakten, verkar det som att denna fråga inte ens har behandlats vid förrättningen.  

 

Detta är ett exempel på inrättande av gemensamhetsanläggning för att skydda mot 

erosion genom spontning. Andra åtgärder som även är för att skydda mot erosion är 

strandskoning och stenskoning. Som tabell 1 visar förekommer gemensamhetsan-

läggningar med ändamålsbeskrivning innehållande strandskoning. De gemensamhets-

anläggningar med strandskoning som har påträffats är ofta i kombination med andra 

ändamål för brygga, kanaler och båtplatser eller liknande. Någon gemensamhetsan-

läggning för strandskoning i syfte att skydda egendom från erosionsskador har inte 

påträffats. Därför har endast gemensamhetsanläggningen för erosionssyddsanlägg-

ningen ovan studerats i detta hänseende. 

 

7.2.5 Lantmäteriservitut för invallning 

I Kristinehamn i Värmland bildades år 1998 en ny fastighet för bostadsändamål samt 

ett nytt lantmäteriservitut för denna fastighet. Lantmäteriservitutet innebar rätt att 

inom ett visst område utföra markarbeten såsom invallning och trädplantering för att 

förhindra översvämning från Lötälven. Enligt förrättningslantmätarens beslut var 

servitutet som bildats av sådan väsentlig betydelse som avses i 7 kap 1 § FBL och 

inrättades därefter. Någon vidare intressant information fann inte att tillgå från akten 

och lämnas av den orsaken. 

 

7.2.6 Lantmäteriservitut för erosionsskydd 

I och med exploatering i området norr om Limhamns kalkbrott inrättades ett lantmä-

teriservitut för erosionsskydd. För förrättningen förelåg en överenskommelser enligt 

ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet var bifogat i förrättningsakten. I enlighet 

med detaljplanen ska avskärande dräneringsledningar eller dike anläggas längst kalk-

brottets kant för att fördröja erosionsprocessen. Vidare ska kalkbrottskantens jordla-

ger kläs in med geotextil där byggnad ligger närmare än 20 meter från kalkbrottskan-

ten. Anordnandet av skäradedräneringsledningar eller dike och geotextil samt fram-

tida drift, underhåll, tillsyn och förnyelse ska åvila och bekostas av exploatören som 

fastighetsägare. Dessutom ska exploatören svara för samt bekosta alla erforderliga 

åtgärder som kan krävas till följd av utbyggnaden och nyttjandet av kvartersmarken 

inom detaljplanelagt område i nära eller direkt anslutning till kalkbrottet. Malmö 

kalkbrott är att betrakta som ett vattenområde enligt bestämmelserna i MB. Här be-

hövs sannolikt även ett tillstånd till denna vattenverksamhet. Inte här heller går det att 

utläsa från akten om sådant tillstånd föreligger.  
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7.3 Klimatanpassningsåtgärder som inte genomförs 

Undersökningen i detta arbete har främst varit inriktat på sådana klimatanpassnings-

åtgärder som har blivit genomförda. Däremot går det inte att undgå tanken att det med 

stor sannolikhet finns fall där genomförande av klimatanpassningsåtgärder har varit 

aktuellt men som på grund av någon omständighet inte blivit av. Detta gäller både 

utförandet av åtgärden som sådan men även inrättande av gemensamhetsanläggning 

eller lantmäteriservitut för klimatanpassningsåtgärden.   

  

Som ett exempel på det senare kan nämnas ett fall i Löderup i Skåne. På grund av 

stora problem med erosion uppkom i detta fall ett behov av strandskoning inom ett 

sommarstugeområde i Löderups strandbad, 2 mil öster om Ystad. Frågan gällde då 

möjligheten att skapa en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av strands-

koning och åtgärder för att stoppa erosionen. I detta fall blev det inte någon gemen-

samhetsanläggning utan kommunen valde här att gå in och vidta de åtgärder som 

behövdes.127  

 

 

Intressekonflikter 

Vidare kan det tänkas att det enkelt kan uppstå olika intressekonflikter mellan de som 

är berörda. Dels privata fastighetsägare emellan men även mellan fastighetsägare och 

kommun, som kan bidra till att klimatanpassningsåtgärder inte blir av. Som ett exem-

pel på detta kan nämnas den tvist som uppstod mellan Lomma kommun och Örestads 

golfklubb i Lomma. Golfklubbens område ligger precis intill Höje å och Önnerups-

bäcken i Lomma. När dessa svämmades över i samband med en extrem regnperiod år 

2007 räckte inte de befintliga vallarna runt Örestads golfklubb till för att skydda ba-

norna. Golfklubbens försäkring täckte inte skadorna och golfklubben fick därför vädja 

till sina medlemmar att gå in med ekonomiskt stöd för att återställa golfområdet. 

Örestads golfklubb ville vidta ytterligare åtgärder, där bland förstärka och höja de 

befintliga vallarna för att skydda sig mot risken mot framtida översvämningar.128 

Detta skapade en tvist mellan Lomma kommun och golfklubben eftersom Lomma 

kommun menade på att ett vattentätt skydd kring golfbanan i Lomma befarades öka 

risken för översvämningar på åkermarken och i Önnerups by, i nära anslutning till 

golfklubben. Lomma kommun överklagade därför golfklubbens rätt till skyddsvallar-

na.129 Hur det gått i detta fall kommer inte vidare att undersökas. Däremot är detta ett 

intressant fall som visar på en intressekonflikt när det gäller arbetet med klimatan-

passning och som kan bidra till att anpassningsåtgärder inte blir genomförda. Golf-

klubbens intresse i detta fall var att skydda golfområdet mot översvämningar medan 

Lomma kommun befarade en ökad risk för översvämningar på åkermarken och i Ön-

nerups by i nära anslutning till golfområdet och där med vill använda golfklubbens 

område som en översvämningsyta för att förhindra detta.  

                                                      
127 Wikström Peter, ”Ga för strandskoning.” E-post till Fredrik Warnquist. 16 maj 2007 
128 Artikel från sverigesradio.se. Titel: Översvämmad golfklubb vädjar om stöd. Publicerad 

torsdagen 23 augusti 2007. 
129 Artikel i Sydsvenskan. Titel: Risk för översvämningar skapar tvist kring golfklubben i 

Lomma. Publicerad den 24 januari 2018  
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Utöver det som nämnts ovan finns det även andra omständigheter som kan hindra 

genomförandet av klimatanpassningsåtgärder, t.ex. hinder i och med strandskyddsbe-

stämmelser och liknande. Någon vidare utredning av klimatanpassningsåtgärder som 

inte blivit genomförda på grund av olika omständigheter kommer inte att göras i detta 

arbete utan får undersökas i annat sammanhang.  

 

 

7.4 Rättsfall 

7.4.1 Rättsfall om markavvattning 

Ett intressant fall som återkopplar till svårigheten med gränsdragningen av markav-

vattning är en dom från 2012-03-08 i mål nr M 6105-11 där länsstyrelsen, mark- och 

miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen analyserade om hur en upplägg-

ning av fyllnadsmassor i ett vattenområde ansågs vara en markavvattning eller inte. 

 

Fallet handlade om att Smidö tomtägareförening hade lagt ut fyllnadsmassor i ett 

område, som delvis utgjorde ett vattenområde utan att först inhämta tillstånd till åt-

gärden. Smidö ligger en bit väster om Stockholm och är ett område omringat av Mä-

laren. Länsstyrelsens uppfattning var att åtgärden var att betrakta som markavvattning 

och att föreningen skulle därför vidta rättelse genom att ta bort massorna. Tomtägar-

föreningens uppgifter om syftet med åtgärden hade varierat under handläggningen i 

ärendet.  Mark och miljööverdomstolen fann att utfyllnaden inte utförts för att sänka 

vattennivån i området eller för att förbättra avvattningen av marken och att syftet inte 

heller varit invallning för att skydda mot vatten. Det väsentliga syftet med utfyllnaden 

fick istället anses vara att tillskapa en markyta som man med större lätthet skulle 

kunna vistas på, menade mark- och miljööverdomstolen. I enlighet med mark- och 

miljödomstolens bedömning instämde mark- och miljööverdomstolen att den utfyll-

nad som föreningen vidtagit inte var att betrakta som markavvattning enligt definit-

ionen av markavvattning i 11 kap 2 § MB. Utfyllnaden kunde därför inte anses vara 

tillståndspliktig markavvattning.  

 

Uppläggning av fyllningsmassor inom vattenområde som rent visuellt lika bra skulle 

kunna vara jämförbart med en skyddsvall, behöver alltså inte vara att betrakta som en 

markavvattning. En sådan uppläggning av fyllningsmassor är endast att betrakta som 

markavvattning om syftet med den är att skydda mot vattnet. 

 

Vid avgörandet är det enligt definitionen dels syftet som måste uppfyllas. Men vidare 

finns det även ett varaktighetskrav och enligt propositionen är det då effekten av åt-

gärden som ska vara varaktig. Från mark- och miljööverdomstolens domslut går det 

inte att utläsa något resonemang kring vilken effekt åtgärden bidrog till. Men ef-

tersom åtgärden inte uppfyllde kravet på syftet, prövades varaktighetskravet antaglig-

en därför inte. Däremot går det från länsstyrelsens dom att tyda ett visst resonemang 

om vilken effekt åtgärden bidragit till. Länsstyrelsen ansåg att eftersom Mälaren, som 

ligger intill där uppläggningen av fyllnadsmassorna skett, varit hårt bunden av vatten-

reglering har värdefulla naturmiljöer i strandzoner som är beroende av ett fluktue-

rande vattenstånd minskat. Detta eftersom de översvämmas mer sällan än tidigare. 
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Den uppläggning som skett försämrar ytterligare den dynamiken i strandområden som 

kunde översvämmas trots rådande reglering av Mälaren menade länsstyrelsen. Med 

andra ord hade åtgärden haft en avvattnade effekt. Mindre områden har haft chans att 

översvämmas på grund av fyllningsmassorna. Däremot fördes inga vidare resone-

mang kring detta utan länsstyrelsen åberopade att åtgärden varit att betrakta som mar-

kavvattning eftersom föreningen har genomfört en undanpressning av vatten i syfte 

att varaktigt öka fastighetens lämplighet för visst ändamål. I detta fall för att förfina 

ett område och öka förutsättningarna att beså platsen med gräs. Hur man hade ställt 

sig till ett resonemang kring vilken bidragande effekt åtgärden hade i avgörandet går 

därför inte vidare att analysera i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen tar alltså 

ingen hänsyn till varaktigheten och effekten av åtgärden i sitt domskäl i detta fall. 

 

 
7.4.2 Rättsfall om gränsdragningen mellan markavvattning och avlopps-
vatten 

Rättsfall 1 

I lantmäteriets handbok tas gränsdragning mellan avloppsvatten och markavvattning-

en upp genom en redogörelse för rättsfallet 04:27. Rättsfallet berörde frågan om det är 

möjligt att inrätta en gemensamhetsanläggning för avvattning av kvarteret, varvid 

vattnet skulle transporteras till det kommunala va-nätet. Lantmäteriet beslutade att 

inrätta gemensamhetsanläggning bestod av anläggning för avvattning av ytvatten 

genom underjordiskt dräneringsrör. Området för dagvattenhanteringen hade i detalj-

plan angetts som ett område tillgängligt för gemensamhetsanläggning. Beslutet över-

klagades av fastighetsägare som menade på att AL inte var tillämplig eftersom det var 

frågan om gemensam markavvattning. Området låg inom verksamhetsområde för 

allmän va-anläggning.  

 

I rättsfallet konstaterades att 11 kap MB inte var tillämplig inom ett område för all-

män va-anläggning, som även omfattar anläggningar för dagvatten. Gemensamhets-

anläggning kunde således inrättas för avvattning. I detta fall fanns det allmänna va-

anläggningar för dagvatten och Lantmäteriet ställde sig då frågan om hur bestämmel-

serna i AL i sådana fall skulle tillämpas då det inte fanns allmänna va-anläggningar 

för dagvatten. d.v.s. inom kommunens verksamhetsområde.  Lantmäteriet menar att 

med hänsyn till lydelsen i 9 kap. 2 § MB om avloppsvatten, bör man kunna förutsätta 

att dagvattenavledning utgör avloppsvatten inom detaljplanelagt område, och således 

kan inrättas som en gemensamhetsanläggning tills dess att ytterligare rättspraxis finns 

att tillgå.  

 

Viktigt att poängtera här är att för områden utanför detaljplan gäller inte undantaget. 

Där innebär att sådan typ av avvattningar utanför detaljplan inte går att inrätta som 

gemensamhetsanläggning utan då är det bestämmelserna i MB och LSV som gäller.  

 

 

Rättsfall 2 

Från mark- och miljödomstolen kommer en dom från 2013-11-14 med målnummer 

F514-13 som även den angår frågan om gränsdragningen mellan avledande av av-
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loppsvatten och markavvattning. I fallet hade Lantmäteriet genom omprövning med 

stöd av AL kompletterat en gemensamhetsanläggning för väg genom att tillföra den 

vissa anläggningar för dagvattenhantering. Mark- och miljödomstolen avvisar den 

ansökta åtgärden då den ansågs vara frågan om markavvattningsverksamhet som inte 

kan prövas i en anläggningsförrättning. Det var alltså frågan om markavvattning för 

viss eller vissa fastigheters räkning inom detaljplanelagt område. I detta fall kom där-

emot mark- och miljööverdomstolen fram till att eftersom den sökta anordningen 

även kommer avleda vatten för en delsträcka av vägen i området så var det inte enbart 

fråga om avledande av vatten för viss eller vissa fastigheters räkning. Därför var åt-

gärden att betrakta som avledande av avloppsvatten och inte markavvattning Lantmä-

teriet behörig myndighet.  

 

Enligt Lantmäteriet bör man kunna förutsätta att dagvattenavledning utgör avlopps-

vatten, och således kan inrättas som en gemensamhetsanläggning.  Denna dom ändrar 

inte på denna förutsättning. Dock öppnar den upp för en vidare tillämpning då det nu 

finns praxis på att om anläggningar för dagvattenhantering kompletterar en redan 

befintlig gemensamhetsanläggning som på det viset resulterar en avvattning från ett 

annat område än för fastigheter, betraktas detta även som avloppsvatten. Inrättande av 

gemensamhetsanläggning för dagvatten är då möjlig. Sammantaget är åtgärder för att 

omhänderta dagvatten i de flesta fall möjligt att inrätta som gemensamhetsanläggning. 

 

 

7.4.3 Rättsfall om varken markavvattning eller avloppsvatten 

MÖD 2014:5 

Detta fall från mark- och miljööverdomstolen handlar även den om gränsdragning 

mellan avloppsvatten och markavvattning. Denna dom ger däremot ett helt nytt sätt 

att tänka när det gäller denna fråga. Rättsfallet handlade om hur bortledande av dag-

vatten som uppstår på ett antal fastigheter utanför detaljplanelagt område ansetts ut-

göra markavvattning eller avledande av avloppsvatten. Från mark- och miljööver-

domstolens domskäl går det att utläsa att eftersom de berörda fastigheterna låg utan-

för detaljplanelagt område är det inte att betrakta som avloppsvatten. Enligt definit-

ionen av avloppsvatten i 9 kap 2 § 3:e punkten avser avloppsvatten vatten som avleds 

för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 

fastigheters räkning. Området där fastigheterna låg var beläget utanför detaljplanelagt 

område. Därför kunde det inte utgöra avloppsvatten.  

 

Vidare prövar MÖD även om vattnet kan avses utgöra sådant avloppsvatten som är 

definierat i 9 kap 2 § 1:a punkten MB, d.v.s. spillvatten eller annan flytande orenlig-

het. MÖD konstaterar att det i målet rör sig om vatten som uppstår på de berörda fas-

tigheterna i from av dagvatten. Begreppet är inte definierat i MB men avser vanligtvis 

regn eller smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, 

vägar, parkeringsplatser eller liknande. Definitionen av dagvatten finns inte heller i 

annan vattenrelaterad lagstiftning, så som vattentjänstlagen. Det förhållandet att det 

inte finns någon särreglering i 9 kap 2 1 MB som avser dagvatten inom detaljplane-

lagt område talar emot att dagvatten i övrigt skulle vara att se som annan flytande 

orenlighet i 9 kap 2 § 1:a punkten MB. Enligt MÖD fanns det heller inga andra om-
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ständigheter som skulle tala för att det i det aktuella fallet skulle innehålla någon an-

nan flytande orenlighet i dagvattnet. Dagvattnet kunde därför inte betraktas som av-

loppsvatten.  

 

Frågan återstod därmed om det kunde utgöra markavvattning enligt bestämmelserna i 

11 kap 2 § MB. I såväl mark- och miljödomstolens och som de flertalet andra berörda 

i målet hade yttrat sig förelåg det ett synsätt som om att förhållandet att dagvattnet 

inte utgjorde avloppsvatten enligt 9 kap automatiskt skulle innebära att det är frågan 

om markavvattning enligt 11 kap. MÖD:s dom i detta fall kommer ändra på detta 

synsätt.  

 

Först konstaterar MÖD att med markavvattning avses åtgärder som utförs för att av-

vattna mark, när det inte är frågan om avledande av avloppsvatten. Dikning, årens-

ning och invallning är ett exempel på sådana åtgärder som vidtas i syfte att avlägsna 

vatten eller för att skydda mot vatten.  Syftet med markavvattningen måste dessutom 

vara att varaktigt öka en fastigheters lämplighet för ett visst ändamål.  

 

För att få utföra markavvattning krävs tillstånd. Tillstånd krävs även om det är up-

penbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av verksamheten. Vidare 

menar MÖD att det faktum att vissa åtgärder för att avvattna mark emellertid faller 

utanför begreppet markavvattning framgår av bemyndigandet för regeringen att med-

dela föreskrifter om tillståndsplikt för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark 

i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt på växt och djurlivet. 

Skyddsdikning är ett exempel på sådan åtgärd eftersom effekten av skyddsdikning 

inte är varaktig. Dessutom är skyddsdikning inte att anse som markavvattning ef-

tersom avvattningsförhållandena inte förändras jämfört med före avverkningen. Enligt 

MÖD kan de utförda åtgärderna visserligen i viss mån sägas vara till för att avlägsna 

vatten från byggnader och mark. MÖD:s menar däremot att bedömningen av om åt-

gärderna är at betrakta som markavvattning måste göras utifrån syftet med bestäm-

melserna om markavvattning och med beaktande av omfattningen av de åtgärder som 

typiskt sett brukar hänföras till markavvattning.  

 

Slutningen finner Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att enbart det förhål-

lande att enstaka bostadshus uppförts och försetts med takavvattningsanorningar och 

husgrundsdränering m.m. inte medför att det utförs några åtgärder för att avvattnar 

mark i den mening som vad man i lagen avser med markavvattning.  

 

De åtgärder som skett, takavvattningsanorningar och husgrundsdränering m.m. för 

enstaka fastigheter utanför detaljplanelagt område, utgör varken avloppsvatten eller 

markavvattning enligt MÖD:s bedömning.  
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7.4.4 Rättsfall om förutsättningar för gemensamhetsanläggning varit 
uppfyllda 

 

MÖD 2013:38 
Detta rättsfall från mark- och miljööverdomstolen handlar om förutsättningarna varit 

uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning enligt AL av brandmur med 

grundförstärkning för två fastigheter.  Det förelåg ett behov av att vidta dessa för-

stärkningsåtgärder då det inom området där fastigheterna var belägna haft stora pro-

blem med sättningar. Speciellt med detta fall är att sakägarna inte varit överens om att 

anläggningen skulle inrättas som en gemensamhetsanläggning. Trots att detta rättsfall 

inte har något att göra med klimatanpassningar är det intressant att studera intresse-

konflikten mellan sakägarna då man inte kan utesluta att likvärdiga intressekonflikter 

kan uppkomma vid inrättade av gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåt-

gärder då sakägarna inte är överens.   

 

Fallet handla alltså om gemensamhetsanläggning av brandmur med grundförstärkning 

som inrättas mellan två olika fastigheter. Sakägaren som motsätter sig inrättandet av 

gemensamhetsanläggningen ansåg att det inte fanns något gemensamt behov av att 

grundförstärka förrän tidigast om 50 år. Gemensamhetsanläggningen kan därför inte 

anses vara av väsentlig betydelse menade den klagande. Tvärtom ansågs den vara av 

väsentlig nackdel genom att man påtvingas att vidta snara och mycket kostsamma 

åtgärder för att skydda sin byggnad. Klaganden var emot deltagandet i gemensam-

hetsanläggningen. 

 

Fallet togs tillslut upp i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, för ett angörande. 

MÖD prövade i sin bedömning samtliga villkor i AL. Enligt MÖD är det uppenbart 

att anläggningen bestående av brandmur och dess grundförstärkning är av stadigva-

rande betydelse för båda fastigheterna. 1 § AL ansågs därför uppfyllt.  

 

Av vad som klaganden åberopat ansågs vidare inte väsentligetsvillkoret i 5 § AL varit 

uppfyllt för grundförstärkningen. Detta eftersom det inte fanns något gemensamt be-

hov av att grundförstärka förrän tidigast om 50 år. MÖD:s bedömning i frågan om 

väsentligheten var att varje fastighet ska prövas mot anläggningen som helhet. Detta 

innebär att prövningen ska ske mot anläggningens alla delar, d.v.s. brandmuren inklu-

sive nödvändig grundförstärkning. Någon prövning för om av varje del eller tillbehör 

av anläggningen är av väsentlig betydelse för en fastighet görs inte. Prövningen av 

anläggningens tillbehör och utformning görs istället i 6 och 8 §§ AL samt genom 

andelstalen för att fördela kostnaderna i anläggningen. Därigenom ges möjligheten att 

ta hänsyn till om en fastighet inte har någon nytta av anläggningen menade mark- och 

miljödomstolen. Vidare var det enligt MÖD av väsentlig betydelse för båda fastighet-

erna att delta i gemensamhetsanläggningen och eftersom anläggningen är av väsentlig 

betydelse ansågs det även av väsentligt betydelse att få en gemensam förvaltning av 

den.  

 

Vidare så prövades båtnadsvillkoret i 6 § AL. Kalkylen av båtnaden i detta fall beräk-

nades dels genom alternativ till inrättande av annan anläggning och utifrån jämförelse 
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mellan alternativ att grundförstärka nu eller göra det om ett antal år. Utifrån kalkylen 

beräknades en båtnad fram i på knappt 2000 000 kr som bedömdes som tillräcklig 

särskilt med tanke på att båtnaden storlek endast baserades endast på den alternativa 

anläggningen. Nyttan för en tidsreglerad grundförstärkning beaktades inte vid be-

dömningen.   

 

I detta fall saknades alternativ till var anläggningen skulle placeras och eftersom båt-

nadskalkylen belyst att detta var den mest lönsamma tillvägagångsättet av de som de 

parterna fört fram så ansågs även 8 § AL uppfyllt. Enligt 8 § AL ska en gemensam-

hetsanläggning förläggas och utföras på ett sådant sätt att ändamålet uppnås med 

minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 

 

Den sista prövningen mark- och miljödomstolen gör för att utreda om förutsättningar-

na för inrättande av gemensamhetsanläggning är uppfyllda är prövningen av opin-

ionsvillkoret i 7 §. MÖD konstaterade att anläggningen var av väsentlig betydelse för 

de båda fastigheterna, även om klaganden motsatte sig detta. På grund av att den an-

sågs som väsentlig ansågs inte den klaganden ha beaktansvärda skäl att motsätta sig 

att förvaltningen av anläggningen sker genom inrättande av en gemensamhetsanlägg-

ning enligt MÖD. Enligt MÖD var alltså förutsättningarna för inrättande av gemen-

samhetsanläggning uppfyllda.  

 

Någon prövning av 9, 10 eller 11 §§ i AL gjordes inte av MÖD. 9 och 10 §§ innehål-

ler bestämmelser om att hänsyn ska tas till planer och bestämmelser och 11 § innehål-

ler bestämmelser som skydd för allmänna intressen. Hur dessa bestämmelser hade 

tillämpats i fallet går därför inte att reflektera kring.  

 

 

7.5 Intervjuer  

7.5.1 Intervju med Per Larsson 

Intervju med Per Larsson, förrättningslantmätare på kommunala lantmäteri-

myndigheten i Malmö. 

 

I detta examensarbete har förutsättningarna att vidta gemensamma åtgärder studerats. 

Framförallt fastighetsägares möjligheter till att kunna samverka genom inrättande av 

gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut. För mer belägg i dessa frågor har 

samtal angående detta förts med Per Larsson. Per Larsson har många års erfarenhet 

som förrättningslantmätare. Han har även arbetat som konsult. Just nu arbetar Per 

som förrättningslantmätare på det kommunala lantmäterikontoret i Malmö. Dessutom 

doktorerar han i fastighetssamverkan, bland annat om hur man tar hand om skyfall. 

Intervjun var väldigt givande eftersom det gav en kompletterande infallsvinkel på 

frågor som rör klimatanpassning. Intervjun hölls fredagen den 20 april 2018 i Stads-

huset i Malmö. Per har medgivit att hans namn och arbetsplats nämns i detta exa-

mensarbete. Nedan följer en sammanfattning av det som diskuterades under intervjun. 
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Samutnyttja 

Staden förtätas vilket innebär fler människor och bebyggelse på mindre yta. Detta i 

kombination med förändrat klimat bidrar till ökade risker för översvämningar. För en 

fungerande klimatanpassning bör man samutnyttja ytor och använda de för fler ända-

mål än vad som görs idag, menar Per. Tak, väggar, dubbel användning av mark och 

ytor ska man därför dra nytta av. Exempel på detta är att kombinera stora ytor med 

lek eller minska de hårdgjorda ytorna på skolgårdar för att på kvällstid kunna använda 

dessa ytor som park. Ett annat exempel är möjligheten att utforma parker till att ta 

emot större mängder av vatten under kraftigt oväder. Frågan bli då hur man i detalj-

planer ska kunna reglera sådan dubbelanvändning av mark, tak eller liknande, t.ex. 

skolgård på dagtid och park på kvällstid. Detta är två olika användningar som sköts av 

två olika förvaltningar med två olika budgetar. Per menar att klimatanpassning på 

kommunal nivå är komplext nog och ger samutnyttjande över kommunens olika för-

valtningar som ett exempel. Per är mitt uppe i detta arbete där man i en workshop ser 

över samordningen av kommunens olika förvaltningar för att se till att man kan an-

vända ytor för flera olika funktioner. Det är sannolikt enklare att utföra liknande 

samutnyttjande på privat mark. Där finns inte lika många begränsningar och hinder 

vilket säkert gör det lättare att genomföra projekt, menar Per.  

  

Det förändrade klimatet och förtätning av staden innebär nya frågor som måste lösas 

och för att lösa dessa måste man våga tänka i nya banor, menar Per. Samutnyttjande 

av mark till flera användningar är ett exempel på just detta. Endast åtgärder på allmän 

plats kommer inte att räcka, menar Per. I Malmö är grovt uppskattat 1/3 av marken 

allmän platsmark. Detta innebär att 2/3 utgörs av kvartersmark, mark för skola och 

liknande. Samutnyttjande måste ske mellan olika aktörer och en samförståelse för vad 

vi tillsammans försöker lösas är därför viktigt för att se till att åtgärder kommer till 

stånd. Fastighetsägare måste ta ett ansvar. Det går inte att överföra allt ansvar på 

kommunen. Ökad förståelse underlättar säkerligen också möjligheten att kunna tvinga 

sig fram i vissa fall, menar Per.  

 

Gemensamhetsanläggning 

I intervjun diskuterades även för- och nackdelar med att inrätta klimatanpassningsåt-

gärder som gemensamhetsanläggning. Enligt Per finns det flera brister att inrätta kli-

matanpassningsåtgärder som gemensamhetsanläggning. För att en klimatanpassnings-

åtgärd ska uppfylla sin funktion måste man ta ställning till markens lutning, topografi 

och övriga markförhållande. Vattnet håller sig inte inom fastighetsgränserna utan 

flyter ut över olika avrinningsområden beroende på markens geologiska förutsätt-

ningar. Gemensamhetsanläggning är ett hinder på sådan sätt att värdering och pröv-

ningen som sker är kopplat just till fastigheter. Att gemensamhetsanläggning är kopp-

lat till fastigheter kan hindra personer, som inte äger en fastighet, att delta i anlägg-

ningen trots att de även kan ha nytta av den. Det är inte nödvändigtvis så att man 

måste äga en fastighet för att dra nytta av en klimatanpassningsåtgärd, menar Per. 

Vidare måste anläggningen uppfylla en båtnad. Båtnaden är ett tvingande villkor och 

går inte att avtala bort. Om båtnad inte är uppfylld för deltagande fastigheter kan åt-

gärden inte inrättas som gemensamhetsanläggning. Detta trots att åtgärden i sig kan 
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vara absolut nödvändig, uppfylla ett påtagligt behov och nytta för omgivningen i öv-

rigt.  

 

Fördelarna med gemensamhetsanläggningar är att de går att inrätta för grönområden, 

park med infiltration, planteringar och andra specialfunktioner som i sig utgör en typ 

av klimatanpassning. Vidare kan det tänkas som en bra lösning för större tomter där 

deltagande är överens och anläggningen kan utföras inom deltagande fastigheters 

gränser. Sådan gemensamhetsanläggningar hänger på ett visst engagemang hos ägar-

na.  Åter igen är det här nyttigt att kunna se möjligheterna till samutnyttjande av olika 

användningsområde vid inrättandet av en sådan åtgärd. Däremot blir tvångsvis inrätt-

ning av en gemensamhetsanläggning problematisk. Lantmäteriet kan inrätta en 

tvångsvis gemensamhetsanläggning, å andra sidan kräver en gemensamhetsanlägg-

ning en viss medgörlighet av de som ska delta i anläggningen. Inte minst när det 

handlar om drift och underhåll av anläggningen. Anläggningen måste skötas för att 

uppfylla sin funktion och för detta krävs deltagandes engagemang. Per menar på att 

det borde finnas ett annat och bättre verktyg att använda sig av som fungerar på lång 

sikt. Däremot är långsiktigheten i sig ett problem eftersom ingen vet vad man kan 

vänta sig i framtiden.  

 

Samspel mellan kommun och enskilda fastighetsägare 

Vidare diskuterades samspelet mellan kommuner och enskilda fastighetsägare när det 

gäller klimatanpassningsarbetet. Bland annat diskuterades möjligheten att vidta åtgär-

der på mark som tillhör kommunen och möjligheten till att tvinga fastighetsägare att 

vidta åtgärder. Kommunen måste förhålla sig till KL och de bestämmelser som finns, 

där ibland likställighetsprincipen. Per menar på att kommunala upplåtelser av allmän 

mark till enskilda inte sker. Kommunen investerar heller inte i privat mark. Enligt Per 

måste man se över denna begränsning och även här våga tänka i nya banor. Tidigare 

har man inte tänkt övergripande när det gäller klimatanpassning men detta är värt att 

fundera vidare kring. Det är även svårt att tvinga fram lösningar utan det hela bygger 

på en viss samförståelse om vilka problem som vi tillsammans försöker lösa, menar 

Per. Kunskapsnivån hos fastighetsägare måst höjas. Genom samspel mellan kommun 

och enskilda kan situationer uppstå som båda parter kan dra nytta av.  

 

Planer, bestämmelser, bygglov- och marklov 

Till sist diskuterades det om äldre detaljplaner och bestämmelser eller krav på bygg- 

och marklov utgör något hinder för anpassningsarbetet. Som ett exempel gavs möj-

ligheten till liten avvikelse för bygglov och numera även möjligheten till större avvi-

kelse än så, om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 

utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Motsvarande möjlighet till större avvikelse finns inte för varken marklov, gemensam-

hetsanläggning eller lantmäteriservitut, utan för dessa är det endast en liten avvikelse 

som kan godkännas. Per ser däremot inte detta som någon större begränsning. Han 

menar att klimatanpassningsåtgärder ofta skulle kunna falla inom sådana åtgärder 

som inte är föremål för några bygg- eller marklov. Inte heller att dessa åtgärder gene-

rellt sett skulle strida mot planer och bestämmelser. Större skyddsmurar och vallar 

med stor påverkan kan däremot vara föremål för planenlighet, bygg- eller marklov, 
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men i dessa fall krävs det ofta att kommunen måste vara med för att tillsammans med 

fastighetsägarna göra något gemensamt. För enklare planteringar, mindre murar och 

barriär är äldre detaljplaner, bygg- eller marklovsplikt oftast inget bekymmer ef-

tersom dessa ofta är lovbefriande.   

  

 

7.5.2 Intervju med Lomma kommun 

Lomma kommun ligger i västra Skåne längs med Lommabukten som är en bukt av 

Öresund. Genom Lomma rinner även en del åar och bäckar, däribland Höje å och 

Önnerupsbäcken. Lomma är lågt beläget vilket innebär hög översvämningsrisk. För 

detta examensarbete har det därför varit extra intressant att ta reda på hur Lomma 

kommun arbetar med klimatanpassning och vilka vanligt förekommande problem 

som uppkommer för Lomma kommun i detta klimatanpassningsarbete.  John Wadbro, 

planarkitekt på Lomma kommun, fick därför sju frågor att svara på via mejl. John har 

medgivit att hans namn och arbetsplats nämns i detta examensarbete. Nedan följer 

samtliga frågeställningar med erhållna svar från John. 

 

 

Hur arbetar Lomma kommun med klimatanpassningsåtgärder för att skydda 

mot översvämningar, ras, sked eller erosion? 

I översiktsplanen har man gjort en kartläggning av områden som kan tänkas utsättas 

för översvämning och erosion. Inom vissa områden har erosionsskydd anlagts mot 

kusten och söder om Karstorpsvägen har även en vall anlagts som skyddar mot över-

svämningar. 

 

 

Vem är det som tar på sig ansvaret för att se till att nödvändiga åtgärder kom-

mer till stånd? 

Kommunen hittills, men dock bara där man genom skyddet skyddar sina egna an-

läggningar. Skydd av enskilda hus/fastigheter utförs ej. 

 

 

Vilka problem stöter ni på gällande klimatanpassning för översvämningar och 

erosion? 

Kan ibland bli en utdragen process med att söka vattendom m.m. speciellt i de fall där 

skyddet inte ger ett skydd för de fastighetsägare som påverkas negativt.  

 

 

Hur upplever ni fastighetsägares förmåga/vilja att vidta enskilda åtgärder för 

att skydda mot vatten?  

Svårt att nå en samsyn då skyddet ofta måste anläggas i ett större sammanhang, hit-

tills har inte kostnaderna fördelats enligt nyttan utan kommunen har tagit kostnaderna 
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Har Lomma kommun blivit bättre på att ta hänsyn till det förändrade klimatet 

vid planläggning?  På viket sätt tar ni i så fall hänsyn till detta? 

Ja, redan i översiktsplanen och innan man tar beslut om att upprätta en detaljplan tittar 

man i lämplighetsbedömningen på risk för översvämning och erosion. Genom detta 

belyses frågan tidigt och om man väljer att gå vidare görs omfattande utredningar för 

att säkerställa hur risken ska upphöra eller minimeras. 

 

Har detaljplaner någon gång varit ett hinder för klimatanpassning av befintlig 

bebyggelse? 
(Med detaljplaner menas främst äldre detaljplaner där man vid planläggning inte tagit hänsyn till 

vad det förändrade klimatet kommer innebära och planbestämmelserna i sig blir ett hinder för 

genomförandet av åtgärderna) 

Nej, i de flesta fall ligger området närmst erosionsrisk som parkmark/allmän plats-

mark strand/gata eller planlöst. 

 

 

Finns det några påtryckningsmedel från kommunens sida för att se till att fas-

tighetsägare vidtar åtgärder? 

Nej. 

 

 

Författarens egna kommentarer: 

Efter att ha varit inne på Lomma kommuns hemsida går det att konstatera att på hem-

sidan finns det gott om information att hämta som kommunmedborgare när det gäller 

arbetet mot att skydda sin egendom mot stigande havsnivåer och ökande flöden, fram-

förallt i Höje ås avrinningsområde. På hemsidan kan man som fastighetsägare ta reda 

på om ens fastighet ligger inom ett område med risk för översvämningar via en viss 

karttjänst. Vidare finns det hänvisningar till mer information att ta del av som fastig-

hetsägare. Kommuner har en viss skyldighet att informera sina kommunmedborgare 

och det är det som Lomma kommun gör. Däremot finns inga direkta påtryckningsme-

del från kommunens sida för att se till att fastighetsägare verkligen tar ett ansvar för 

att skydda sin egendom. Kommunen vidtar heller inga skyddsåtgärder för enskilda 

hus eller fastigheter. Initiativ i dessa fall måste därför komma från de enskilda fastig-

hetsägarna. Därför är det viktigt att fastighetsägarnas kunskap om klimatförändringar 

och klimatanpassningar ökar och att de är informerade och medvetna om risken. Inci-

tament till att vidta åtgärder är ett tillvägagångsätt som säkerligen även skulle bidra 

till att fler enskilda tog ansvar, tillexempel genom ekonomiska incitament där fastig-

hetsägarna kan göra en ekonomisk vinst genom att vidta åtgärder.  

 

De problem som uppdagats i Lomma kommun är när klimatanpassningsåtgärderna 

måste anläggas i ett större sammanhang, dels hur kostnader ska fördelas men även att 

det i vissa fall innebär en utdragen domprocess, som i Lomma kommun då åtgärden 

inte ger ett skydd för de fastighetsägare som påverkas negativt. Med ökad samförstå-

else mellan berörda parter skulle arbetet med klimatanpassning säkerligen kunna flyta 

på bättre. 
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8 Scenarier - Frivilligt eller tvångsvis 

Då fastighetsägare tillsammans måste vidta åtgärder kan det tänkas uppstå olika typsi-

tuationer beroende på om man som fastighetsägare är överens eller inte. För att de-

monstrera vilka dessa typfall kan vara följer nedan tre tänkta scenarier. De tre olika 

scenarierna är formulerade i sin enklaste form, d.v.s. utifrån att det endast är två fas-

tighetsägare inblandade. Detta för att reda ut grundförutsättningarna. Några scenarier 

där det är flera än två fastighetsägare som är iblandade, och förutsättningarna i dessa 

fall kommer inte att göras i detta arbete.  

 

Scenario 1: Två fastighetsägare är överens om att de måste vidta klimatanpassnings-

åtgärder. Åtgärden kan utföras inom deras egna fastigheter.(Överens) 

 

Scenario 2: En fastighetsägare måste vidta åtgärd med behöver utrymme på en annan 

fastighet för själva utförandet av åtgärden. (Överens och tvångsvis) 

 

Scenario 3: En fastighetsägare vill tvinga in en annan fastighetsägare att delta ef-

tersom den även anses ha nytta av åtgärden. (Tvångsvis) 

 

8.1 Scenario 1. När fastighetsägarna är överens 

Scenario 1: Två fastighetsägare är överens med att de måste vidta klimatanpass-

ningsåtgärd. Åtgärden kan utföras inom deras fastigheter. 

 

När fastighetsägare är överens finns det goda förutsättningar till att klimatanpass-

ningsåtgärder blir av. För det flesta vattenverksamheter krävs någon typ av tillstånd 

och för att kunna söka tillstånd krävs det att fastighetsägarna har rådighet över vatt-

net. Då fastighetsägare är överens kan rådigheten lösas genom att de antingen redan 

har rådighet i och med äganderätten eller så upplåter de rådighet enkelt genom nytt-

janderätt eller avtalsservitut. Här får man ta ställning till vem det är som ska ansöka 

om tillstånd till vattenverksamheten och vilket typ av vattenverksamhet det är frågan 

om. 

 

Då flera ska delta i en markavvattning ska en markavvattningssamfällighet bildas. Är 

det endast en som ansöker, bildas oftast ingen markavvattningssamfällighet. Vidare så 

prövas i regel inte tillstånd till markavvattning av mark- och miljödomstolen när det 

inte framkommer att någon annan än sökanden ska delta i markavvattningen. Drift 

och utförande, kostnader o.s.v. kan därefter lösas fastighetsägarna emellan. Bildande 

av gemensamhetsanläggning för detta är inte möjlig då det rör sig om markavvatt-

ning. Om det är flera som ska delta till markavvattningen bildas istället en markav-

vattningssamfällighet emligt LSV.  

 

För andra vattenverksamheter än markavvattning, prövas tillstånd till verksamheten 

av mark- och miljödomstolen. Rådigheten är här en processförutsättning och rådig-

heten i detta fall är enkel att lösa. Markfrågan, kostnadsfrågan, drift och underhåll kan 

sedan lösas fastighetsägarna emellan. 
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8.2 Scenario 2. När mark behöver tas i anspråk på annan fastighet 
(frivilligt eller tvångsvis) 

Scenario 2: En fastighetsägare måste vidta åtgärd men behöver utrymme på en an-

nans fastighet för själva utförandet av åtgärden. 

 

I detta scenario kan två olika situationer uppstå beroende på om fastighetsägarna är 

överens eller inte. Då fastighetsägaren inte motsätter sig att upplåta utrymme för åt-

gärden, uppstår i princip samma förutsättningar som i scenario 1. Då fastighetsägaren 

motsätter sig att avstå utrymme ändras däremot förutsättningarna.  

 

Om det handlar om klimatanpassningsåtgärd som är att betrakta som markavvattning, 

kan fortfarande tillstånd sökas eftersom man för markavvattning har automatisk rå-

dighet. Däremot måste upplåtelsen fortfarande lösas på något sätt. I och med bestäm-

melserna i 7 kap 2 § FBL och 28 kap 10 § MB så kan lantmäteriservitut bildas för 

upplåtelsen av marken trots att fastighetsägaren motsätter sig detta under förutsättning 

att servitutet anses vara av väsentlig betydelse för härskande fastighet och uppfyller 

bestämmelserna i FBL i övrigt. Andra servitut till förmån för vattenverksamhet som 

kan upplåtas enligt MB inte bildas genom fastighetsreglering än de som har stöd i 28 

kap 10 § MB.  

 

För ”andra vattenverksamheter” än markavvattning, kan inte lantmäteriservitut för 

upplåtelsen bildas. Vidare krävs att rådigheten först är löst för att ens kunna ansöka 

om tillstånd. Eftersom fastighetsägarna inte är överens blir det svårt att åstadkomma 

någon annan upplåtelseform. Nyttjanderätt och avtalsservitut förutsätter att fastighets-

ägare är överens.  Ett alternativ som kvarstår är att försöka komma åt vattnet eller 

vattenområdet genom annan fastighetsreglering så som överföring av själva markom-

rådet tvångsvis. Detta är en komplicerad process där många villkor måste prövas och 

uppfyllas för att det ens ska vara möjligt. Vidare måste denna marköverföring göras 

innan man ens kan ansöka om tillstånd eftersom rådigheten är en processförutsättning 

för tillståndsprövningen. Om man sedan får tillstånd till verksamheten är inte säkert. 

Frågan är då om det är värt mödan att använda detta tillvägagångssätt? 

 

Det kan tänkas att det finns andra sätt att lösa tvångsvis markåtkomst på genom till-

lämpning av annan lag, expropriation eller liknande. Någon vidare undersökning av 

alternativa tillvägagångsätt kommer inte göras i detta arbete utan fokus i detta arbete 

ligger på möjligheterna genom tillämpning av FBL eller AL. 
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8.3 Scenario 3. Tvinga in annan fastighetsägare att delta i åtgär-
den 

Scenario 3: En fastighetsägare vill tvinga en annan fastighetsägare att delta i åtgärden 

eftersom även den fastigheten anses ha nytta av åtgärden. (Tvångsvis) 

 

För åtgärder som är att betrakta som markavvattning finns en möjlighet till tvångsvis 

samverkan genom inrättande av lantmäteriservitut enligt redogörelsen som presente-

rades i scenario 2. Huvudvillkoret är att det anses vara av väsentlig betydelse för de 

båda fastigheterna.  

 

För åtgärder som inte är att betrakta som markavvattning är inrättande av gemensam-

hetsanläggning för åtgärden möjlig för att tvinga in annan fastighetsägare att delta i 

åtgärden. Här kan tänkas att det kan uppkomma likartade dilemman som presentera-

des i den tidigare redogörelsen av rättsfallet MÖD 2013:38, se sidan 72. Rättsfallet 

handlade om inrättande av gemensamhetsanläggning för en skyddsåtgärd, dock inte 

en åtgärd för klimatanpassning. En av fastighetsägarna motsatte sig till att gemen-

samhetsanläggningen skulle inrättas. De invändningar den klagande hade var att det 

inte ansågs vara av väsentlig betydelse att inrätta gemensamhetsanläggningen ef-

tersom det inte fanns något gemensamt behov till skyddsåtgärden förrän tidigast om 

50 år. MÖD kom till slutsatsen att skyddsåtgärden var av väsentligt betydelse, den 

klagande hade därför heller inte beaktansvärda skäl att motsätta sig åtgärden. Gemen-

samhetsanläggningen inrättades trots den klagandens invändningar. 
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9 Diskussion 

I detta examensarbete har en studie gjorts för att undersöka vilka lagar och bestäm-

melser det är som tillämpas vad gäller klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot 

vatten. Klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten faller ofta inom någon av 

definitionerna av vattenverksamhet i 11 kap. 3 § MB och i dessa fall aktiveras be-

stämmelserna i MB och LSV. Den vattenrättsliga aspekten i kombination med den 

fastighetsrättsliga aspekten vad gäller fastighetsägares möjligheter att vidta gemen-

samma åtgärder genom inrättande av gemensamhetsanläggningar eller lantmäteriser-

vitut, är komplex. Det finns en begränsning av att tillämpa FBL eller AL när det är 

fråga om vattenverksamheter. Av vad som detta arbete kommit fram till ska gemen-

samhetsanläggningar inte inrättas för markavvattningar. Vidare så finns det en stark 

begränsning av att inrätta lantmäteriservitut för vattenverksamheter som inte utförs av 

staten eller kommuner eller för vattenverksamheter som är att betrakta som markav-

vattningar. I arbetets undersökning har gemensamhetsanläggningar och lantmäteriser-

vitut för klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten undersökts. Av vad 

resultatet visar inrättas gemensamhetsanläggningar för markavvattningar trots att 

lagen säger något annat. Detta tyder på en viss okunskap om vad det är som gäller. 

 

Största delen av litteraturen i detta arbete har utgjorts av lagtext, handböcker och lag-

kommentarer till lagtexten. Det finns en hel del handböcker om vattenverksamheter 

och markavvattningar och om hur bestämmelserna i MB ska tillämpas på vattenverk-

samheter. Vad gäller vattenverksamheter, har liknande tolkningar gjorts som de som 

går att finna i den litteraturen som använts. Dessutom har liknande tolkning för 

gränsdragning av markavvattning gjorts. Men hur bestämmelserna om vattenverk-

samheter hanteras i kombination med fastighetsrättsliga bestämmelser, så som vid 

inrättande av gemensamhetsanläggningar och lantmäteriservitut i syfte att få till ge-

mensamma klimatanpassningsåtgärder, finns det inte lika mycket litteratur att tillgå.  

 

 

9.1 Förslag till framtida forskning 

I detta arbete har främst fastighetsägares möjligheter att vidta åtgärder undersökts. 

Kommunens möjligheter att vidta åtgärder och förutsättningarna för detta har endast 

berörts ytligt. Detta bör utredas noggrannare i ett annat sammanhang för att undersöka 

förutsättningarna för kommuner att i översiktsplanen, detaljplanering, områdesbe-

stämmelser eller liknande kunna styra arbetet med klimatanpassning och undersöka 

vilka påtryckningsmedel som kommuner kan använda sig av då fastighetsägare väljer 

att inte vidta åtgärder.  

 

Vidare har möjligheterna till att vidta åtgärder på mark som tillhör någon annan be-

handlats i detta arbete. Detta genom att bland annat redogöra för tvångsrätten i 28 kap 

10 § MB och möjligheten till att bilda lantmäteriservitut enligt 7 kap 2 § FBL men 

även genom redogörelse av tillstånd och rådighet enligt MB och LSV. Däremot är 

denna fråga mer komplex än så. Tvångsvis åtkomst av mark i dessa fall kan innebära 

markåtkomst som kan vara mycket ingripande för enskilda fastighetsägare. Här måste 
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även hänsyn tas till hur mycket nytta som skulle behövas för att få ta någon annans 

mark i anspråk. Denna fråga bör därför utredas vidare. 

 

Mycket hänger på hur det hela ska finansieras. Det finns alltså en ekonomisk dimens-

ion att även ta hänsyn till. Både för att få till klimatanpassningsåtgärder men även 

vem som har ansvaret och som ska betala eventuella skadekostnader i de fall då man 

drabbas av en översvämning eller liknande. Är det allmänheten som ska stå för kost-

naderna eller är det upp till fastighetsägare att se till att man genom försäkringskollek-

tivet kan säkerställa att man har ett bra skydd att det täcker kostnaderna?  

 

Vid villkorsprövning av inrättande av gemensamhetsanläggning eller lantmäteriservi-

tut ska det uppstå en båtnad, det vill säga en ekonomisk vinst. Någon djupare utred-

ning av fastigheters värdehöjningar vid genomförande av klimatanpassningsåtgärder 

har inte gjorts i detta arbete. Vidare, vilka värdeförluster man kan vänta sig i de fall 

då man inte vidtar åtgärder har heller inte behandlats. Den ekonomiska dimensionen 

påverkar arbetet med klimatanpassning och är även en aspekt att ta hänsyn till då all 

prövning och värdering vid inrättande av gemensamhetsanläggning eller lantmäteri-

servitut är kopplat till fastigheter. 
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10 Analys, förslag och slutsats 

När det gäller klimatanpassning är det många olika åtgärder som kan fungera som ett 

skydd mot effekterna av det förändrade klimatet. Arbetet med klimatanpassning är 

omfattande och många olika komponenter spelar in vilket gör ämnet komplext. I 

denna studie har fokus därför varit att undersöka fastighetsägares möjligheter att vidta 

klimatanpassningsåtgärder mot vatten och vilka lagar och bestämmelser det är som 

ska tillämpas. Genomförandet av studien har bidragit till en ökad kunskap om ämnet, 

lagarna och bestämmelserna när det gäller klimatanpassning. 

 

När det gäller fastighetsägarens ansvar till klimatanpassning är den främsta frågan 

man bör ställa sig vilka möjligheter det finns för fastighetsägare att vidta åtgärder. 

Vilka regelverk är det som gäller och vad finns det för hinder eller begränsningar. Det 

är sällan en enstaka fastighetsägare som drabbas av det förändrade klimatet utan pro-

blemet som effekterna av ett förändrat klimat bidrar till visar sin ofta på likvärdigt sätt 

över större och närliggande områden. Därför är en förutsättning att fastighetsägare 

även ska ha en möjlighet att kunna samarbeta med att vidta dessa åtgärder.  

 

10.1 Planer och bestämmelser hindrar genomförandet av klimat-
anpassningsåtgärder 

Många av de planer och bestämmelser som i dag gäller för befintlig bebyggelse är 

inte anpassade till det förändrade klimatet. I många fall har andra behov uppkommit 

än vad som förutsågs vid själva införandet av dessa planer och bestämmelser. För att 

åstadkomma anpassningsåtgärder kommer i många fall mark för ett visst använd-

ningsområde i planer behöva komma till en annan användning. Detta gäller till exem-

pel då skyddsvallar, diken eller liknande måste utföras inom område som är planlagd 

som prickmark eller parkmark, naturmark eller annan allmän platsamark för att upp-

fylla sin funktion.  

 

Då fastighetsägare vill vidta åtgärder kommer antingen bygglov eller marklov krävas 

i de flesta fall beroende på åtgärden som sådan. Mindre och enklare åtgärder så som 

plantering, mindre murar och barriärer kan vara lovbefriande, men i de fall mer om-

fattande åtgärder behöver vidtas kan de vara i föremål för lovplikt. Byggnadsnämn-

den som prövar tillstånd till bygglov eller marklov ska se till att åtgärden inte strider 

mot några planer eller bestämmelser. Byggnadsnämnden har vidare möjligheter att 

godta åtgärder som strider mot planer om det är av liten avvikelse. Att mark ska an-

vändas till annat ändamål än det som är bestämt i plan eller bestämmelser utgör inte 

en liten avvikelse enligt lagen. Att kunna utföra åtgärder i befintlig bebyggelse är 

därför starkt begränsad. Däremot öppnade lagändringen i 9 kap. 31 b § PBL, år 2015, 

för större utrymme till avvikelser när det gäller bygglov. Bygglov som strider mot 

planer och bestämmelser kan nu godtas om åtgärden är av begränsad omfattning och 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 

sätt. I förarbeten till lagändringen nämndes bullerplank placerad på parkmark för att 

planerade bostäder skulle kunna skyddas från buller från en närliggande väg. Att fas-

tighetsägare ska kunna utföra klimatanpassningsåtgärder på mark som egentligen ska 
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användas för ett annat ändamål i planer och bestämmelser skulle kunna vara godtag-

bart för åtgärder som kräver bygglov, under förutsättning att åtgärden är av begränsad 

omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

För åtgärder som kräver marklov, så som skyddsvallar, diken eller liknande, finns 

däremot ingen motsvarig lagändring som möjliggör godtagande av sådana avvikelser 

som nu är möjlig att ge för åtgärder som kräver bygglov. Endast åtgärder som strider 

mot planen kan godtas om det är av liten avvikelse. Detta innebär för att åtgärder som 

kräver marklov, och som inte är att betrakta som liten avvikelse, ska kunna genomfö-

ras är det enda sättet att juridisk möjliggöra detta genom att ändra planerna eller be-

stämmelserna. Detta är oftast en omfattad och tidskrävande process.  

 

10.2 Förutsättningar för gemensamhetsanläggning  

För att åtgärder för klimatanpassning ska gå att inrättas som gemensamhetsanlägg-

ning krävs det att villkoren i AL är uppfyllda. Då fastighetsägare är överens är det 

främst villkoret stadigvarande betydelse, båtnadsvillkoret och betraktande av planer 

och bestämmelser som man måste ta hänsyn till. Problem uppkommer då fastighetsä-

gare inte är överens om att åtgärder ska vidtas genom inrättande av gemensamhetsan-

läggning. I dessa fall tillkommer ytterligare villkor, däribland väsentligetsvillkoret, 

opinionsvillkoret, lokaliseringen, utförandet och hänsyn till det allmänna intresset.  

 

Som nämnts tidigare kräver de flesta åtgärder tillstånd av antingen mark- och miljö-

domstolen eller länsstyrelsen. Dessa tillstånd gäller oftast under en viss tidsperiod. 

Förutsättning för möjligheten till inrättande av gemensamhetsanläggning är också att 

tillstånd till verksamheten ges under så pass lång tid att det är att anse som stadigva-

rande betydelse. Detta eftersom gemensamhetsanläggningar inte ska bildas för tillfäl-

liga åtgärder eller anläggningar.  

 

10.2.1 Stadigvarande betydelse, väsentligetsvillkoret och båtnadsvillko-
ret 

Lantmäterimyndigheten har sedan erfarenhet av bildande av gemensamhetsanlägg-

ningar för alla möjliga typer av ändamål och med hjälp av rättspraxis har en enhetlig 

prövning av gemensamhetsanläggningar för diverse ändamål bidragit till god kompe-

tens för hur bestämmelserna i AL bör tillämpas. Det måste finnas en viss relevant 

kompetens hos enskilda förrättningslantmätare för att kunna avgöra om förutsättning-

arna för inrättande av klimatanpassningsåtgärd som gemensamhetsanläggningen före-

ligger och bedöma möjligheten till tvångsanslutning, utförande och hur stort utrymme 

och mark som måste tas i anspråk för själva anläggningen med mera.  

 

I rättsfallet MÖD 2013:38 prövades förutsättningarna för inrättande av gemensam-

hetsanläggning för en annan slags skyddsåtgärd än klimatanpassningsåtgärd. MÖD 

konstaterade i det fallet att både stadigvarande betydelse och väsentligetsvillkoret var 

uppfyllda. Vidare ansågs opinionsvillkoret vara uppfyllt eftersom anläggningen var 

av väsentlig betydelse. Den klagande ansågs inte ha synnerliga skäl att motsätta sig 
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anläggningen enligt 7 § sista meningen AL. Vidare skedde prövningen av båtnads-

villkoret i 6 § AL genom kalkylberäkning av kostnaderna av de två olika alternativen 

som parterna fört fram.  

 

Väsentligetsvillkoret är det villkor som måste vara uppfyllt för möjligheten att tvång-

sansluta fastigheter till gemensamhetsanläggningen. Väsentligheten begränsar även 

hur stort utrymme som kan tas ianspråkta på någons annan fastigheten. Mer utrymme 

än vad som behövs för de fastigheter som anläggningen har en väsentlig betydelse för 

får inte ianspråktas enligt 12 § AL. Deltagande fastigheter i gemensamhetsanlägg-

ningen, där anläggningen är av väsentlig betydelse, påverkar därför anläggningens 

omfattning. Det måste därför finnas en relevant kunskap hos förrättningslantmätaren 

för att kunna avgöra för vilka fastigheter klimatanpassningen kommer vara av väsent-

lig betydelse för. 

 

Kvalificerad riskanalys och rapportering av riskområden är därför en förutsättning för 

att kunna avgöra för vilka fastigheter anläggningen kommer vara av väsentlig bety-

delse för. Detta underlättar avgörandet av vilka fastigheter som kan tvångsanslutas 

och därmed lokalisering och utförande av själva anläggningen. Enligt den nya propo-

sitionen med en ny nationell strategi om klimatanpassning föreslås det att kommuner i 

sin översiktsplan göra egna riskbedömningar och också ange på vilket sätt skador kan 

undvikas eller minska vilket kan underlätta prövningen i anläggningsförrättningen. 

Däremot går det inte att utesluta att det kan leda till att kommunerna egenintresse 

skulle kunna bli styrande om detta tillvägagångssätt användes. Vidare finns en risk för 

att enskildas intressen, motsvarande väsentlighets- och båtnadsvillkor, inte beaktas i 

tillräcklig utsträckning. 

 

10.2.2 Betraktande av planer och bestämmelser 

Vid en anläggningsförrättning ska hänsyn tas till planer och bestämmelser så att inte 

åtgärden strider mot dessa. Mindre avvikelse får dock göras om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas. 

 

För att återkoppla till bestämmelserna i PBL när det gäller betraktande av planer och 

bestämmelser så det i och med lagändringen 2015, nu möjligt att medge bygglov för 

åtgärder som innebär större avvikelse än sådan som är att betrakta som liten avvikelse 

enligt lagen om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I andra lagar med an-

knytning till PBL, däribland AL, följde inga liknande lagändringar. Detta innebär att 

sådana avvikelser som nu kan godtas och som förenliga med bestämmelserna PBL 

emellertid inte är tillåtna enligt bestämmelserna i AL. Detta hindrar inrättandet av en 

gemensamhetsanläggning för sådana typer av åtgärder som trots sin avvikelse, kan 

beviljas bygglov.  
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10.3 Markavvattningssamfällighet vs gemensamhetsanläggning 

Inrättande av en gemensamhetsanläggning möjliggör en effektiv och god samverkan 

mellan grannar eller boende inom ett område för att tillgodose ett gemensamhet be-

hov. Vad som avgör om en klimatanpassningsåtgärd kan inrättas som en gemensam-

hetsanläggning beror på om åtgärden är att betraktas som markavvattning enligt be-

stämmelserna i MB. Vad som är att betrakta som markavvattning eller inte är en gräns 

svår att definiera. De åtgärder som är att betrakta som markavvattningar inrättas som 

markavattingssamfälligheter enligt LSV då flera fastighet ska delta till markavvatt-

ningen. Inrättande av en gemensamhetsanläggning i dessa fall är inte möjligt enligt 

lagen.  

 

Det finns åtgärder som har en viss avvattnande funktion men som på grund av syftet 

och varaktigheten inte kan betraktas som markavvattning. Sådana åtgärder är ändring 

av ett dike, kompensationsdikning, skyddsdikning, diken för dagvatten vid en väg, 

järnväg, byggnad eller annan anläggning. Dessutom är avledande av avloppsvatten 

och tillfälligt skydd mot översvämning inte att betrakta som markavvattning.  Nedan i 

tabellerna 5 och 6, följer en sammanställning över vilka åtgärder som, enligt denna 

studie, kan inrättas som gemensamhetsanläggning och vilka åtgärder som inte är möj-

ligt att inrätta som gemensamhetsanläggning. 

 

 

Tabell 5: Klimatanpassningsåtgärder som kan inrättas som gemensamhetsan-

läggning 

 

Åtgärd Kommentar 

Diken för dagvatten vid en väg, järnväg 

byggnad eller annan anläggning 

När syftet med diket bara är att avleda dag-

vatten. 

 

Kompensationsdikning Dikning för att återställa skador och av-

hjälpa vattenproblem som uppkommit på 

grund av åtgärder på intilliggande mark. 

Om det anses vara av stadigvarande bety-

delse. 

 

Avledande av avloppsvatten Avledande av dagvatten under förutsätt-

ning att det är inom detaljplan och inte bara 

för viss eller vissa fastigheters räkning, 

samt utanför kommunens verksamhetsom-

råde.  

Erosionsåtgärder (spontning, strands-

koning etc. ) 

Åtgärder som inte är att betrakta som mar-

kavvattning. 
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Tabell 6: Klimatanpassningsåtgärder som inte går att inrätta som gemensamhets-

anläggning 

 

Åtgärd Kommentar 

Tillfälligt skydd mot översvämning Åtgärden är inte att betrakta som markav-

vattning. Däremot är inte villkoret stadigva-

rande betydelse enligt 1 § AL uppfyllt för 

åtgärder som utförs för tillfälliga behov.  

Avledande av dagvatten för avvattning 

av mark utanför detaljplanelagt område 

Åtgärden är att betrakta som markavvatt-

ning. 

Permanenta skyddsvallar Åtgärden är att betrakta som en markavvatt-

ning. 

 

 

 

Då flera fastighetsägare ska samarbeta med åtgärder för avledande av dagvatten på 

mark utanför detaljplanelagt område och permanenta skyddsvallar bildas istället en 

markavvattningssamfällighet. Markavvattningssamfälligheten prövas av mark- och 

miljödomstolen. Vidare bildar lantmäterimyndigheten samfällighetsförening för att 

förvalta markavvattningssamfälligheten.  

 

10.3.1 Klimatanpassningsåtgärder som inte är att betrakta som markav-
vattning 

För övriga åtgärder som inte är att betrakta som markavvattning eller vattenreglering 

och bevattning måste hänsyn tas till om åtgärden utförs inom ett vattenområde. Detta 

eftersom åtgärden med stor sannolikhet kommer vara att betrakta som någon av andra 

vattenverksamheterna i 11 kap 3 § MB. Om åtgärden utförs inom ett vattenområde 

krävs oftast tillstånd av mark- och miljödomstolen och för att ens kunna söka krävs 

det att sökanden har rådighet över vattnet. Om sökanden inte har rådighet måste detta 

lösas på något vis och i de fall rådigheten av vattenområdet löses genom fastighets-

bildning innebär detta att lantmäterimyndigheten måste meddela sitt beslut innan 

prövningen av mark- och miljödomstolen kan göras. För en vanlig fastighetsägare är 

detta en kompilerad och troligtvis en mycket kostsam process.  

 

Vattenområde har däremot inte den heller någon definitiv gräns. Naturvårdsverket 

förespråkar 100-års nivå. Denna nivå blir skev beroende på att klimatförändringarna 

inte slår lika över landet. Men underförutsättning att klimatanpassningsåtgärder är i 

syfte för att skydda mot vatten, bör man generellt kunna förutse att åtgärderna utförs 

inom vattenområden då det är där dem fyller sin funktion. Undantag är dok för viss 

dagvattenhantering som eventuellt kan behövas utanför ett vattenområde.  
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Vad gäller fastighetsägares möjligheter till samarbete för sådana åtgärder som är att 

betrakta som ”övrig vattenverksamhet” är däremot goda. Om rätt förutsättningar före-

ligger finns det inga hinder mot att inrätta sådana åtgärder som gemensamhetsanlägg-

ningar. 

10.4 Ansvarsfördelningen mellan kommun och enskilda 

Den nya nationella strategin för klimatanpassning är i syfte att förbättra beredskapen 

för klimatets förändring, säkra klimatanpassningsarbetet och samordningen av detta i 

ett långsiktigt perspektiv. Det är två förslag på lagändringar i PBL som föreslås. Dels 

att kommunerna ska kunna skydda gröna områden genom att kräva marklov på åtgär-

der som innebär omvandling av gröna ytor till hårdgjorda ytor, så som asfaltering och 

stenläggning. Dessutom ska kommunerna i sina översiktsplaner göra en riskanalys 

och visa på vilka åtgärder man tänker vidta.  

 

Ett av lagändringarna i PBL som föreslås i propositionen är alltså att kommuner, i 

översiktsplanen, ska ha en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändring-

arna och ange hur sådana skador kan minska eller förhindras. Ett eventuellt införande 

av denna lagändring innebär att kommunerna kommer bära ett större ansvar att se till 

att förebygga riskor och skador till följd av klimatförändringarna än vad de har idag 

och eftersom en översiktsplan är måldokument och vägvisare kommer arbetet om 

klimatanpassning bli mer integrerat i kommunernas arbetssätt. 

 

Vidare konstateras det att klimatanpassningsarbetet många gånger måste samordnas i 

ett större sammanhang. Den nya strategin ger Boverket ett samordnande ansvar för 

klimatanpassning av bebyggelse och byggnader vilket underlättar samordningen. Och 

genom kommunernas utredningsskyldighet av riskområden vet man inom vilka områ-

den denna samordning bör se. Av vad som vidare framgår av den nya strategin så är 

det fastighetsägare som har det huvudsakliga ansvaret för att skydda sin egendom. 

Idag finns det däremot ingen skyldighet för fastighetsägare att vidta åtgärder men 

genom att lägga ansvaret på fastighetsägare skapas ett incitament för fastighetsägare 

att ta ansvar enligt den nya strategin. Däremot måste rätt förutsättningar finnas för att 

kunna vidta dessa åtgärder.  

 

10.4.1 Finansiering 

Idag är det fastighetsägarnas försäkringsbolag som står för det mesta av kostnaderna 

och troligen kommer det bli svårare att teckna försäkring för skador som uppkommer 

på grund av effekterna av ett förändrat klimat eftersom det inte kommer uppfylla kri-

terierna av att vara en plötslig och oförutsebar händelse. I kombination med att fastig-

hetsägarna kommer behöva bära ett större ansvar för sin egendom enligt den nya stra-

tegin, kommer detta innebära att fastighetsägare även kommer behöva stå för stora 

kostnader. Enligt propositionen med den nya nationella strategin om klimatanpass-

ning anser regeringen att huvudprincipen är att kostnaderna för skydd av egendom 

ligger på egendomens ägare. Att finansieringen i första hand ligger på fastighetsägar-

nas ansvar ska också bidra till incitament för fastighetsägare att vidta åtgärder enligt 

propositionen.    



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 92 

 

Effekterna av klimatförändringarna drabbar sällan en enstaka fastighetsägare utan 

oftast drabbas flertalet fastighetsägare inom ett närliggande område. Fastighetsägare 

måste därför ha möjligheter till att kunna samarbeta med att vidta åtgärder. Detta är 

vidare ett bra sätt att fördela stora kostnader som åtgärden kan innebära. Någon ana-

lys av hur fastighetsägare ska kunna samarbeta görs inte i propositionen. 

 

10.5 Förslag  

10.5.1 Behörighet att söka tillstånd samt möjlighet att ianspråkta mark 

Förslag för att underlätta behörigheten att söka tillstånd till klimatanpassningsåtgärder 

som är att betrakta som vattenverksamhet och för att möjliggöra rätt att utföra anlägg-

ningar eller åtgärder inom fastigheter som tillhör någon annan och ta i anspråk mark 

eller annat utrymme för detta genom bildande av lantmäteriservitut enligt 7 kap 2 § 

FBL: 

 

 Lägg till en sjunde punkt i 2 kap 4 § LSV om rådighet. 

 

4 § Den som vill bedriva vattenverksamhet har för detta ändamål rådighet 

som anges i 1 §, om vattenverksamheten innebär 

1. vattenreglering, 

2. vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller be-

vattning, 

3. markavvattning, 

4. vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller allmän 

hamn, 

5. vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom avlopps-

vatten, eller 

6. vattenverksamhet som behövs för järnväg. 

7. vattenverksamhet som behövs för klimatanpassning för att skydda 

mot vatten. 
 

 

 Lägg till en sjunde punkt i 28 kap 10 § MB om särskild tvångsrätt för vatten-

verksamhet. 

 

28 kap 10 § MB 

Den som utför eller skall utföra en vattenverksamhet kan av mark- och miljö-

domstolen ges rätt att utföra anläggningar eller åtgärder inom fastigheter som 

tillhör någon annan och ta i anspråk mark eller annat utrymme för detta, när 

det är fråga om 

1. vattenverksamhet som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och 

som är önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket, 

2. vattenverksamhet för att motverka förorening genom avloppsvatten, 

3. vattenverksamhet som avser tillgodogörande av yt- eller grundvatten, 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 93 

4. vattenreglering, 

5. vattenverksamhet som avser allmän farled eller allmän hamn, eller 

6. markavvattning. 

7.vattenverksamhet som avser klimatanpassningsåtgärder för att skydda 

mot vatten. 

 

Ett område som tas i anspråk enligt första stycket får lösas in, om det skall 

ingå i en strömfallsfastighet. 

Har rätten upphört enligt denna paragraf att med annat än äganderätt ta an-

nans fastighet i anspråk, skall anläggningar som har uppförts eller placerats 

inom fastigheten tillfalla fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort 

inom ett år från upphörandet. Lag (2010:923).  

 

10.5.2 Klimatanpassning i befintlig bebyggelse 

Förslag för att underlätta klimatanpassningsarbetet i befintlig bebyggelse: 

 

 Gör motsvarig lagändring för marklov som den som infördes för bygglov. 

 

9 kap 35 § PBL om förutsättningar för marklov. 

 

35 § Marklov ska ges för en åtgärd som 

1 Inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser 

2 inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 

bebyggelse 

3 inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar 

som anges i 13 § 1, 

4  inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, 

och 

5 uppfyller de krav som 

 

a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller 

b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område 

med detaljplan 

 

Marklov får ges till en åtgärd som avviker från en detaljplan el-

ler områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detalj-

planens eller områdesbestämmelsernas syfte och  

1 avvikelsen är liten, eller 

2 åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsen-

ligt sätt.  
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 Ändra bestämmelsen i 9 § AL till att motsvara den som finns i PBL 9 kap 31 

b § 2:e punkt om utökad avvikelse från plan och bestämmelser.  

 

9 §  

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en ge-

mensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmel-

serna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får 

gemensamhetsanläggning dock inrättas om 

1. Avvikelsen är liten, eller 

2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt och till-

stånd till bygglov eller marklov för åtgärden har meddelats. 

 

Kommentar till förslaget 

Enligt 4 kap 25 § 2 stycket FBL får lantmäterimyndigheten förelägga en 

sakägare att inom viss tid ge in bevis om att ansökan om tillstånd har gjorts. 

Detta när det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att 

myndigheten ska kunna bedöma om fastighetsbildningsåtgärden är tillåten 

och under förutsättning att det i övrigt finns förutsättningar för att genomföra 

fastighetsbildningen.  

 

 

10.5.3 Tillstånd och prövning 

Vattenverksamheter, såväl som markavvattning då fler ska delta, är i de flesta fall 

tillståndspliktiga enligt 11 kap MB och prövas av mark- och miljödomstolen. För-

slagsvis bör dessa ärenden delegeras till länsstyrelserna. Detta underlättar även den 

regionala samordningen om klimatanpassning. Enligt den nya strategin om klimatan-

passning är det länsstyrelsen som ska ansvara för regional samordning. På detta vis 

kommer länsstyrelsen ha koll på hur klimatanpassningsarbetet genomförs för respek-

tive region. Eftersom klimatförändringar slår olika över landet är detta även önskvärt 

för att få en samordnad och regionanpassat klimatanpassningsarbete.  

 

Eftersom tillstånd- och prövningsfrågan är en stor bidragande faktor till en komplice-

rad process för fastighetsägare, bör detta ses över. Regeringen får meddela föreskrif-

ter om att vissa vattenverksamheter som istället för tillstånd, endast är anmälnings-

pliktig. Om regeringen föreskriver att åtgärder som vidtas för att skydda mot vatten 

endast är anmälningspliktiga, hade detta underlättat processen och öka chansen för att 

dessa åtgärder verkligen vidtas. Vidare skulle detta kunna sammankopplas till den 

eventuella utredningsskyldigheten kommunerna kommer få om lagförslagen om risk-

analyser i översiktsplanen går igenom. Att klimatanpassningsåtgärder inom dessa 

riskområden endast är anmälningspliktiga löser en hel del kompilationer i processen 

för fastighetsägare eftersom man då slipper blanda in mark- och miljödomstolen.  
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10.6 Slutsats 

Av vad som denna studie visar gör juridiken det svårt att kunna generalisera klimat-

anpassningsarbetet Det huvudsakliga ansvaret för att skydda egendom mot det för-

ändrade klimatet ligger på fastighetsägarna. För att fastighetsägare ska kunna vidta 

klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten måste de finnas rätt förutsätt-

ningar att använda vatten och vattenområde till detta ändamål.  

 

Rådighet och tillstånd 

Åtgärder som uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vat-

tenområde eller en åtgärd som innebär fyllning eller pålning i ett vattenområde är att 

betrakta som vattenverksamhet enligt MB och omfattas i de flesta fall av något till-

ståndskrav som prövas av mark- och miljödomstolen. För att ens kunna ansöka om 

tillstånd krävs det att fastighetsägaren har rådighet över det vatten som åtgärden ska 

utföras vid. Upplåtelsen kan ske genom avtalsservitut, nyttjanderätt, fastighetsbild-

ningsåtgärd eller liknande. För markavvattning följer däremot automatisk rådighet 

vilket innebär att tillstånd till markavvattning kan sökas även om själva upplåtelsen 

av marken eller vattnet inte är uppgjord. Rådighet har man antingen genom äganderätt 

eller genom upplåtelse av någon annans fastighet. Om även andra klimatanpassnings-

åtgärder för att skydda mot vatten, än sådan som är att betrakta som markavvattning, 

skulle innebära automatisk rådighet skulle detta underlätta processen med att vidta 

anpassningsåtgärder. Som det är idag måste marköverföring eller upplåtelser göras i 

dessa fall då det inte handlar om markavvattning och detta innan man ens kan ansöka 

om tillstånd eftersom rådigheten är en processförutsättning för tillståndsprövningen. 

Om man sedan får tillstånd till verksamheten är inte säkert. Automatisk rådighet för 

samtliga klimatanpassningsåtgärder för att skydda mot vatten hade underlättat på så 

vis att upplåtelser och mark och vatten inte behöver meddelas innan tillståndspröv-

ningen sker. Nackdelen med detta är att det kommer innebära större möjligheter till 

åtkomst av någon annans mark som kan vara mycket ingripande för enskilda fastig-

hetsägare. Här måste även hänsyn tas till hur mycket nytta som skulle behövas för att 

få ta annans mark i anspråk. 

 

Ofta är det kommunerna som har ansvaret för allmänna vattendrag, hav och sjöar. 

Möjligheterna för fastighetsägare att kunna ordna rådighet över sådant vatten är inte 

särskilt stora. Då fastighetsägare måste använda allmänna vattendrag, hav och sjöar 

för att vidta åtgärder innebär detta att rådigheten måste lösas med kommunen på nå-

got sätt. Mellan kommun och fastighetsägare kan avtalsservitut och nyttjanderätt träf-

fas. Däremot är frågan om kommuner verkligen ska upplåta allmän mark eller vatten 

till enskilda medborgare för detta ändamål. Privata fastighetsägare emellan går rådig-

het idag oftast enkelt att lösa under förutsättning att de är överens. Viktigt att notera 

är att automatisk rådighet endast innebär att man har befogenheter att ansöka om till-

stånd. Själva upplåtelsen av marken måste fortfarande lösas på något sätt.  

 

Lantmäteriservitut 

Lanmäteriservitut för vattenverksamhet är endast möjlig om de uppfyller kravet i 7 

kap 2 § FBL. Sådant lantmäteriservitut för vattenverksamheter kan endast upplåtas 
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med stöd av 28 kap 10 § MB om tillstånd meddelats enligt vattenlagen eller miljöbal-

ken eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas ge-

nom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Relaterat till klimatanpassning 

är lantmäteriservitut möjligt att bilda för åtgärder som är att betrakta som markavvatt-

ning eller för vattenverksamheter som utförs av staten eller kommuner och som är 

önskvärda utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Lantmäteriservitut för andra anpass-

ningsåtgärder än dem som nämnts ovan kan inte ske genom fastighetsreglering. Om 

det skulle vara möjligt att bilda lantmäteriservitut för samtliga klimatanpassningsåt-

gärder för att skydda mot vatten, än enbart för markavvattning, hade detta öppnat upp 

för fastighetsägares möjligheter att samverka om klimatanpassningsåtgärder samtidigt 

som man kan se till att nödvändiga åtgärder kommer till stånd. 

 

Kommunens roll 

Kommunen har en stor roll när det gäller klimatanpassning. Dels har kommuner en 

skyldighet att informera och förse sina medborgare med kunskap och verktyg att an-

vända sig av i sitt klimatanpassningsarbete. Kommuner måste även se till att i över-

siktsplaner och detaljplaner ta hänsyn till vad det förändrade klimatet kommer inne-

bära. Kommuner har även en roll att i vissa situationer gå in och bidra till att nödvän-

diga åtgärder kommer till stånd. Här får kommunerna göra en noggrann och saklig 

avvägning när kommunen väljer att gå in och bidra eller upplåter mark för klimatan-

passningsåtgärder. Kommunerna måste enligt likställighetsprincipen i KL behandla 

alla kommuninvånare lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Då åtgärden 

är nödvändig för flera fastigheter kan man tänkas att kommunen i dessa fall går in och 

vidtar åtgärder. Samtidigt har kommuner svårt att gå in om bära allt för stort ansvar, 

detta eftersom det innebär stort extra arbete och kostnader för utförande och drift av 

de åtgärder som är nödvändiga att vidta. 

 

Kommuner har blivit bättre att planera för det förändrande klimatet i nya detaljplaner 

nu när man är medveten om vilka problem det annars kommer innebära. Möjligheter 

att införa klimatanpassningsåtgärder och rätt dimensionering för framtida vattenflö-

den är en förutsättning för anpassning av samhället som kan motstå effekterna av det 

förändrade klimatet.  

 

Det är inte enbart det förändrade klimatet som ökar risken för översvämningar och 

erosion. Hur man väljer att planera och bygga samhället och den förtätning av staden 

som pågår i de olika delarna av Sverige bidrar även till en ökad risk. Bestämmelser 

om dagvattenhantering, skydd mot översvämningar och liknande bör tas med i detalj-

planerna över områden som ligger inom ökad risk för framtida översvämningar. Be-

gränsningar och hinder för klimatanpassningsarbete uppstår ofta vid redan befintlig 

bebyggelse. Befintlig bebyggelse måste anpassas till det förändrade klimatet. Det är 

också här som fastighetägans äganderätt blir ett hinder för arbetet, samtidigt som 

äldre planer och bestämmelser och gällande lagstiftning begränsar och hindrar möj-

ligheten för fastighetsägare att vidta åtgärder.   

 

 

 



Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder 

 

 97 

Möjligheten att utföra åtgärder på annans mark 

Som det är idag blir det svårt för fastighetsägare att vidta åtgärder på annan mark än 

vad de själva äger om de inte är överens. Mellan kommun och enskilda fastighetsä-

gare är möjligheten ännu mindre. I teorin ska inte allmän plats upplåtas till enskilda 

medborgare. Kommuner investerar heller inte i privat park. Detta begränsar möjlig-

heterna till att säkerställa att åtgärder kommer till stånd i de fall då både kommun och 

enskilda är inblandade. I dessa frågor måste man våga tänka i nya banor för att hitta 

en lösning.  

 

För kommunens möjligheter att vidta åtgärder på annans mark finns det främst två 

sätt att gå tillväga. Antingen genom att bilda lantmäteriservitut enligt 7 kap 2 § FBL 

eller genom tvångsrätten i 28 kap 10 § MB.  

 

Planer och bestämmelser hindrar anpassningsarbetet 

Utöver de tillståndskrav som finns för vattenverksamheter och svårigheten att lösa 

upplåtelser av mark, vatten och vattenområde för vattenverksamheter, kommer mer 

omfattande åtgärder säkerligen dessutom kräva antingen bygg- eller marklov. För att 

anpassa befintlig bebyggelse till klimatförändringarna kommer sannolikt planstridiga 

åtgärder vara nödvändiga. Detta eftersom man inte tagit hänsyn till det förändrade 

klimatet i dessa planer och bestämmelser. För att underlätta anpassningsarbetet är 

därför en enklare planprocess även gällande marklov att föredra, där större möjlighet-

er till avvikelser från planer och bestämmelser godtas för nödvändiga anpassningsåt-

gärder. Större möjligheter till avvikelse bör även ses över för lantmäteriservitut och 

gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder för att underlätta proces-

sen. Att behöva ändra och uppdatera äldre planer och bestämmelser där man inte tagit 

hänsyn till klimatförändringarna kan ofta vara en tidskrävande och kostsam process.   

 

Gemensamhetsanläggning 

Inrättande av gemensamhetsanläggning är möjligt för åtgärder som inte är att betrakta 

som markavvattning. Detta eftersom markavvattningssamfälligheter istället bildas 

enligt LSV. I övrigt är samarbete mellan fastighetsägare genom inrättande av gemen-

samhetsanläggning ett bra tillvägagångssätt för samverkan om anpassningsåtgärder. 

Goda förutsättningar finns till inrättande av gemensamhetsanläggningar då fastighets-

ägarna är överens. Fastighetsägarna har intresse av att se till att anläggningen utförs 

så att det fyller sin funktion på bästa sätt. Då fastighetsägare inte är överens är väsent-

ligheten det villkor som möjliggör tvångsanslutning av fastigheter till anläggningen. 

Förrättningslantmätaren måste i dessa fall ha kompetens till att avgöra för vilka fas-

tigheter anläggningen är av väsentlig betydelse för att skydda enskilda intressen. 

Riskområden måste därför pekas ut för att underlätta detta avgörande. Väsentligets-

villkoret utgör även grunden för vilket utrymme man kan ta i anspråk för själva åtgär-

den  

 

Som nämnts ovan är åtgärder som är att betrakta som markavvattning inte möjliga att 

inrätta som gemensamhetsanläggning. Speciellt är det främst inrättande av klimatan-

passningsåtgärder som skyddsvallar eller diken som gemensamhetsanläggning som 

inte är möjlig enligt dagens bestämmelser.  
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När det gäller dikning, så är vad som kallas kompensationsdikning inte att betrakta 

som markavvattning. Kompensationsdiken används för att återställa skador och av-

hjälpa vattenproblem som uppkommit på intilliggande mark. Att kompensationsdiken 

inte är att betrakta som markavvattning är för att syftet är att återställa marken, och 

inte varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visa ändamål. Då åtgärden inte är att 

betrakta som markavvattning möjliggör inrättande av sådan åtgärd som en gemen-

samhetsanläggning. Skulle liknande synsätt tillämpas på samtliga anpassningsåtgär-

der som idag är att betrakta som markavvattning, så som skyddsvallar, skulle detta 

kunna innebära att åtgärder som utförs i redan bebygg miljö generellt sätt skulle 

kunna inrättas som gemensamhetsanläggning eftersom åtgärden vidtas för att åter-

ställa marken och därför inte att betrakta som markavvattning. Däremot, vid ny be-

byggelse, får detta en motsatt innebörd eftersom åtgärden då är i syfte att öka en viss 

fastighets lämplighet för ett visst ändamål.  

 

Inrättande av gemensamhetsanläggning för klimatanpassningsåtgärder har även andra 

brister och begräsningar. Detta uppdagades efter intervjun med Per Larsson från 

kommunala lantmäterimyndigheten i Malmö. Vid vidtagande av klimatanpassnings-

åtgärd måste man ta hänsyn till markens lutning, topografi och övriga markförhål-

lande. Vatten håller sig inte inom fastighetsgränserna utan flyter ut över olika avrin-

ningsområden beroende på markens geologiska förutsättningar. En gemensamhetsan-

läggning är däremot kopplat till fastigheter och all värdering och prövning sker uti-

från deltagande fastigheter. Nödvändigtvis behöver det heller inte vara så att det end-

ast är fastigheter som kan dra nytta av anläggning, utan även personer som inte äger 

någon fastighet. Dessutom krävs det att det uppstår en båtnad för inrättande av en 

gemensamhetsanläggning. Trots att båtnad inte uppfylls vid prövning kan anlägg-

ningen fortfarande vara av påtaglig nytta för omgivningen i övrigt. En gemensam-

hetsanläggning kräver i viss mån deltagande fastigheters engagemang till skötsel och 

liknande. En tvångsvis gemensamhetsanläggning är därför inte att föredra i dessa fall. 

 

Fastighetsägares ansvar 

Vad som nämnts tidigare är det ofta kommunen som ansvarar för allmänna platser, 

vattendrag, hav och sjöar. Fastighetsägares möjligheter att vidta klimatanpassningsåt-

gärder vid sådana vatten är begränsad. Samtidigt har man gett fastighetsägarna ett 

större formellt ansvar att vidta åtgärder för att skydda deras egendom. Detta på grund 

av fastighetsägarnas äganderätt.  Fastighetsägare har idag ingen skyldighet att klimat-

anpassa sin egendom. Privatpersoner måste få stöd och kompensation för att vidta 

åtgärder. De måste delges problemet och motiveras till att det lönar sig att vidta åt-

gärder. De som har drabbats av tidigare översvämningar eller erosionsskador är oftast 

medvetna om problemet. Däremot saknas ofta incitament att vidta åtgärder hos fas-

tighetsägare som inte har varit utsatta tidigare. Fastighetsägare måste därför bli in-

formerade och deras kunskapsnivå måste öka.  

 

Fastighetsägare kan idag relativt enkelt vidta enklare åtgärder genom att se till att man 

bland annat tar hand om vattnet genom vattengenomsläppliga tomter, planteringar, 

mindre skydd, eller liknande men i de fall då det innebär mer omfattande åtgärder är 

processen idag komplicerad för en enskild privatperson som inte är insatt i ämnet. Det 
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krävs tillstånd, prövning av mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, rådighet av 

vatten och vattenområde måste lösas och framförallt kan detta vara förenat med stora 

kostnader för enskild fastighetsägare på grund av kostnader för domstolsprocess och 

en eventuell lantmäteriförrättning. Processen bör därför förenklas. Rätt förutsättningar 

måste finnas för att vidta mer omfattande åtgärder och här spelar möjligheten till att 

vidta åtgärder på annans mark en stor roll. Inte enbart enskilda fastighetsägare emel-

lan utan även mellan kommun och enskilda. Detta kan vara till nytta för båda parter. 

Vi måste våga tänka i nya banor angående detta. Samsyn mellan kommun och en-

skilda är därför en förutsättning för en väl fungerande klimatanpassning.  
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Bilaga 1- Gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder med beteck-

ning och registernummer i fastighetsregistret. 

 

 

 

Gemensamhetsanläggningar FNR Beteckning 

   

Markavvattningar   

Halmstad 130170426 HALMSTAD BEFÄLET GA:2 

Göteborg 140845955 GÖTEBORG KÅLLTORP GA:24 

Göteborg 140823770 GÖTEBORG LILLEBY GA:64 

Göteborg 140823771 GÖTEBORG LILLEBY GA:65 

Göteborg 140823772 GÖTEBORG LILLEBY GA:66 

   

Skyddsvall   

Malmö 120324017 MALMÖ BUNKEFLOSTRAND GA:11 

Göteborg 140303677 GÖTEBORG KÄRR GA:35 

   

Invallning   

Södertälje 010467886 NYKVARN STORA BYSTA GA:1 

Uppsala 030122671 UPPSALA ULTUNA GA:2 

Alvesta 070120252 ALVESTA ALVESTA GA:6 

   

Jordvall   

Vänersborg 140758905 VÄNERSBORG VÄNERSNÄS GA:1 

   

Översvämning   

Karlstad 170230469 KARLSTAD JÄRPETAN GA:6 

Ekerö 010533324 EKERÖ TRÄKVISTA GA:51 

   

Erosionsskydd   

Botkyrka 010503533 BOTKYRKA JAKTLYCKAN GA:4 

Botkyrka 010519813 BOTKYRKA NÄS GA:19 

Kungsbacka 130161408 KUNGSBACKA ÖLMANÄS GA:16 

Göteborg 140826431 GÖTEBORG BACKA GA:154 

Göteborg 140811983 GÖTEBORG KNIPARED GA:3 

   

Strandskoning   

Nyköping 040183912 NYKÖPING RACKETEN GA:2 

Oxelösund 040182146 OXELÖSUND JOGERSÖ GA:6 

Eskilstuna 040182334 ESKILSTUNA TORSHÄLLA-MÄLBY GA:3 

Oxelösund 040181204 OXELÖSUND JOGERSÖ GA:3 

Kungälv 140302753 KUNGÄLV MARSTRAND GA:14 
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Bilaga 2-Lantmäteriservitut med beteckning och aktnummer. 

Markavvattning Aktnummer  

Gotland 09-MÄS-207  

Götene 1661-607  

Värmdö 0120-13/81  

   

Vattenverksamhet   

Älvkarleby 0319-08/17  

Älvkarleby 0319-08/3  

Älvkarleby 0319-09/4  

Tierp 0360-13/57  

Ånge 2260-02/12  

   

Skyddsvall   

Enköping 0381-11/2  

Sotenäs 1427-753  

Tidaholm 1498-569  

Haparanda 25-F1981-98  

Söderhamn 21-96:372  

 

Invallning 

  

Kristinehamn 1781K-98/22  

Lidesberg 1885-92/34  

Ovanåker 21-97:101  

   

Jordvall   

Boxholm 05-BOX-703  

Kristianstad 1180-2186  

   

Översvämning   

Sjöbo 1265-761  

Munkedals 14-FOS-1748  

   

Erosionsskydd   

Malmö 1280K-10/40  

Mellerud 1461-2  

Göteborg 1480K-2005F356  

Eda 

 

1730-15/22  

Strandskoning   

Linköping 0580K-0:6/98  

Valleberga 12-VAL-470  

Partille 1402-85/30  

Jokkmokk 25-F1981-378  

Söderhamn 21-96:372  
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