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Abstract 

Chapter 5 article 2 of the Property Formation Act reads that the person who forfeits 

land shall be compensated with land primarily. This means that the principal rule is 

that land shall be compensated with land, but when this is not deemed appropriated 

compensation in money is acceptable. Furthermore, the paragraph means that the 

Surveying Authority (LM) may decide against the land owners wish that 

compensation shall be in the form of land, if it is deemed appropriate. In order for it 

to be possible for LM to decide that compensation should be in the form of land, it 

must of course exist suitable land to be used as compensation. If there is no suitable 

land available, compensation in land cannot be deemed appropriate and then 

compensation shall be paid in cash. Thus, special circumstances are required for 

compensation in land to be appropriate. In practice, this results in the fact that in 

almost all instances the ceded land is compensated with money and not by 

compensation in land. The question is therefore whether this is in line with the 

legislature's intention with the paragraph.   

 

By studying the legal cases that are available on the subject, preliminary work 

regarding the paragraph and conducting a case study of cadastral procedures, one can 

get an idea of how the paragraph is used today. Of a total of 778 cadastral procedures 

from 2018 that were analyzed, no one mentioned in their protocol the issue of 

compensation in land. One cadastral procedure of relevance for this paper was 

obtained thru contact with LM. Furthermore, a cadastral procedure of relevance was 

obtained from a legal case regarding chapter 5 article 2 of the Property Formation 

Act. 

 

The investigation and analysis conducted in this paper concludes that the paragraph 

does not seem to be applied in the way that the legislature intended. Instead the 

exception in the paragraph, that land can be compensated with money, is the common 

practice. When studying legal cases it became clear that they were not to any great 

extent indicative of the assessment regarding when compensation in land can be 

judged to be more appropriate than compensation in money. Thus, there are still 

major questions about when compensation in land can be used. This may be a 

contributing factor to the fact that the paragraph is not being applied as intended by 

the legislature. 
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Sammanfattning 

Öga för öga, tand för tand är en straffrättslig princip som myntades av kung 

Hammurabi i Babylonien kring år 1700 före Kristus genom Hammurabis lag. 

Principen om öga för öga, tand för tand innebär att den som åsamkat skada ska 

tillfogas samma skada. Principen återfinns inte i svensk straffrätt idag, men 

motsvarande resonemang finns i fastighetsbildningslagen (FBL). I FBL 5 kap. 2 § 

finns en bestämmelse om att den som avstår mark i första hand ska ersättas med 

mark. Bestämmelsen innebär att utgångspunkten vid fastighetsregleringar är att mark 

ska ersättas med mark, men då detta inte är ändamålsenligt kan ersättning utgå i 

pengar. För att det ska vara möjligt för LM att besluta om mark som ersättning krävs 

att det finns lämplig mark att tillgå som ersättning till avträdaren. Om det inte finns 

lämplig mark att tillgå kan inte ersättning i markvederlag bedömas vara 

ändamålsenligt och då ska ersättning utgå i pengar. Därmed krävs det speciella 

omständigheter för att ersättning i markvederlag ska vara genomförbart vid 

lantmäteriförrättningar.  

 

Genom att studera de rättsfall som berör bestämmelsen, förarbeten till bestämmelsen 

samt göra en genomgång av förrättningsakter i Lantmäteriets ArkivSök kan man få en 

uppfattning om hur paragrafen används idag. Ur förarbetena till bestämmelsen samt 

tidigare lagstiftning inom området framgår det att lagstiftarens avsikt med 

bestämmelsen om ersättning i mark var att minimera förekomsten av kontanta 

likvider vid marköverföringar. Historiskt sett var orsaken till detta att bevara 

jordbrukets skattekraft. Den huvudsakliga orsaken till bestämmelsen vid införandet av 

FBL var att det ansågs vara omständligt att omvandla kapital bundet i fastigheter till 

fritt kapital som kan utgå i kontant ersättning vid marköverföringar. Av sammantaget 

778 stycken fastighetsregleringar som fördes in i fastighetsregistret under 2018 var 

det ingen som i sitt ersättningsskäl eller ersättningsbeslut nämnde frågan om 

ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. Bestämmelsen prövades inte heller 

direkt eller indirekt i någon av de åtta tvångsvisa fastighetsregleringar från år 2018 

som undersöktes. Vidare framkom det vid kontakt med tretton stycken 

lantmäterikontor att det på endast ett av dem beslutats om ersättning i markvederlag 

enligt FBL 5 kap. 2 § vid minst en fastighetsreglering under de senaste åren. 

Resultatet av detta arbete visar sålunda på att avträdaren så gott som alltid ersätts med 

pengar. Frågan är därmed om detta är i linje med lagstiftarens avsikt med 

bestämmelsen. 

 

Undersökningen som genomförts i detta arbete visar på att i praktiken verkar inte 

bestämmelsen tillämpas på det vis som lagstiftaren avsåg, utan istället är undantaget i 

bestämmelsen det som är gängse vid fastighetsregleringar. Undantaget avser 

ersättning i pengar. En orsak till att ersättning i pengar i praktiken är gängse vid 

fastighetsregleringar kan vara eftersom det går att tolka formuleringen då det är 

ändamålsenligt som att när sakägarna är överens om ersättning i pengar är det mer 

ändamålsenligt än ersättning i markvederlag. Vid analysen av rättsfall framkom det 

att rättsfallen inte i någon större utsträckning är vägledande vid bedömningen av när 

ersättning i markvederlag kan bedömas vara ändamålsenligt. Således finns det 

fortfarande stora frågetecken kring när ersättning i markvederlag kan bedömas vara 
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ändamålsenligt. Att rättsläget gällande ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 

§ är förhållandevis oklart är sannolikt en bidragande orsak till att bestämmelsen inte 

tillämpas på det vis som lagstiftaren avsåg. 

 

Utifrån examensarbetet kan man konstatera att den praktiska tillämpningen av 

ersättningsreglerna vid marköverföringar gått ifrån mark mot mark till mark mot 

pengar. Vilket är samma utveckling som skett inom svensk straffrätt där man gått 

ifrån principen att ”ont ska botas med ont” till straff och skadestånd i pengar. 

Skillnaden mellan svensk straffrätt och lagstiftningen rörande fastighetsreglering är 

dock att Kung Hammurabis princip om öga för öga, tand för tand fortfarande är 

huvudregeln enligt lagstiftningen rörande fastighetsreglering.
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Författningar, förkortningar och begrepp 
 

Författningar 
 
AL Anläggningslagen (1973:1149) 

ExL Expropriationslagen (1972:719) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

JB Jordabalken (1970:994) 

JDL Jorddelningslagen (1926:326) 

LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

 

Förkortningar 
 
FD Fastighetsdomstolen (numera Mark- och miljödomstolen) 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

LMRR Lantmäteriets rättfallsregister  

LM För att förenkla förståelsen används konsekvent begreppet LM 

för lantmäterimyndighet i arbetet. Med LM avses således såväl 

den statliga myndigheten Lantmäteriet som kommunala 

lantmäterimyndigheter. LM avser även äldre benämningar på 

lantmäterimyndighet. 

TR Tingsrätten 

MMD Mark- och miljödomstolen 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

SOU Statens offentliga utredningar 

ÖK Överenskommelse 

 

Beskrivning av viktiga begrepp 
 
Avträdare Fastighet som avstår mark. 

Indirekt dispositiv Indirekt dispositiv är ett av författaren myntat begrepp. Med 

indirekt dispositiv avses att en bestämmelse som utifrån lagtext 

inte är dispositiv kan vid praktisk tillämpning bedömas vara 

dispositiv p.g.a. exempelvis tolkningsproblematik, rättspraxis 

och praktisk tillämpning av bestämmelsen.  

Marknadsvärde Det pris som sannolikt skulle erhållas om fastigheten bjöds ut 

på en fri och öppen marknad. 

Markvederlag Ersättning i mark. 

Markåtkomst Möjlighet att ta mark i anspråk tvångsvis. 

Tillträdare Fastighet som erhåller mark. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till arbetet, dess syfte, frågeställningarna som 

arbetet avser att besvara samt metoderna som använts. 

 

1.1 Bakgrund 

Öga för öga, tand för tand är ett talesätt som förekommer i bibeln och som myntades 

av kung Hammurabi i Babylonien
1
 kring år 1700 före Kristus genom Hammurabis 

lag.
2
 I Hammurabis lag framgår b.la. att den som gjort någon blind på ett öga själv ska 

förlora synen på ett öga som straff. Om det förelåg förmildrande omständigheter, 

såsom att brottsoffret var slav, var det dock inte rimligt att brottslingen skulle förlora 

synen på ett öga som straff och då utgick istället kompensation i form av 6 

silvermynt.
3
 Principen om öga för öga, tand för tand är straffrättslig och innebär att 

den som åsamkat skada ska tillfogas samma skada.
4
 Principen återfinns inte i svensk 

straffrätt idag eftersom man gått ifrån resonemanget att ”ont ska botas med ont” till 

straff och skadestånd i pengar. Det finns dock ett resonemang som strakt påminner 

om principen öga för öga, tand för tand i fastighetsbildningslagen (FBL). FBL anger 

hur fastighetsindelningen får ändras och i dess femte kapitel finns bl.a. bestämmelser 

som anger hur den som avstår mark genom fastighetsreglering ska bli kompenserad. 

 

I FBL 5 kap. 2 § finns en bestämmelse om att den som avstår mark i första hand ska 

ersättas med mark, d.v.s. avträdaren ska i första hand ersättas med markvederlag. 

Bestämmelsen innebär att utgångspunkten vid fastighetsregleringar är att mark ska 

ersättas med mark, men då detta inte är ändamålsenligt kan ersättning utgå i pengar. 

För att det ska vara möjligt för lantmäterimyndighet (LM) att besluta om ersättning i 

markvederlag krävs att det finns lämplig mark att tillgå som ersättning till avträdaren. 

Med lämplig mark avses sådan mark som är möjligt att genom fastighetsreglering 

överföra från en fastighet till en annan, d.v.s. att villkoren i FBL är uppfyllda. Om det 

inte finns lämplig mark att tillgå kan inte ersättning i markvederlag bedömas vara 

ändamålsenligt och då ska ersättning utgå i pengar. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka varför huvudregeln i FBL är att mark ska 

ersättas med mark och hur bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § tillämpas i praktiken. 

Vidare är syftet med examensarbetet att undersöka om rättstillämpningen stämmer väl 

överens med lagstiftarens intentioner. Slutligen vill jag komma fram till om 

bestämmelsen fungerar bra, eller ifall den inte gör det, ge förslag på hur man kan 

komma till rätta med dessa problem. 

                                                      
1
 Nationalencyklopedin (u.å.e). Talionsprincipen. 

2
 Nationalencyklopedin (u.å.f). Hammurabis lag. 

3
 Slanski, Kathryn. (2012). The Law of Hammurabi and Its Audience. Yale Journal of Law & 

the Humanities, volym 24, s.105 
4
 Nationalencyklopedin (u.å.e) 
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1.3 Metod 

Tre metoder har använts i detta examensarbete. Genom att tillämpa flera olika 

metoder för att besvara frågeställningarna erhålls en heltäckande bild av ämnet och 

dess problemställningar. Detta förfarande kallas triangulering.
5
 

 

I detta examensarbete har rättsdogmatisk metodik använts vid analys av rättsläget. 

Rättsdogmatisk metodik utgår från undersökning av relevanta rättskällor och syftar 

till att utröna vad som är gällande rätt i det specifika fallet.
6
 Sålunda avses med 

rättsdogmatisk metodik främst att systematiskt analysera och tolka rättsregler.
7
  

 

Rättshistorisk metod används för att erhålla ett historiskt perspektiv på lagstiftningen 

och juridiken i allmänhet.
8
 Rättshistorisk metod kompletterar en rättsdogmatisk 

framställning av rättsläget genom att ge perspektiv på bakgrunden till lagstiftningen 

och därmed en vidgad förståelse för lagstiftningen.
9
 Rättshistorisk metod har i detta 

examensarbete använts för att undersöka bakgrunden till resonemanget att den som 

avstår mark ska ersättas med annan mark. Tolkning av lagstiftning genomfördes 

genom subjektiv lagtolkning. Subjektiv lagtolkning utgår ifrån en strävan att få 

ledning av samt finna de avsikter och syften som faktiskt förelegat vid lagstiftningens 

tillkomst.
10

 

 

Kvalitativ metod har används för att bilda en uppfattning av hur FBL 5 kap. 2 § 

tillämpas i praktiken. Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp på 

tillvägagångssätt som kombinerar följande fem tekniker: direkt observation, 

deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor.
11

 

Den kvalitativa delen av arbetet har genomförts på två vis, dels genom en manuell 

genomsökning av Lantmäteriets register efter fastighetsärenden där frågan om 

ersättning i markvederlag behandlas men även genom kontakt med personer på olika 

lantmäterimyndigheter samt tekniska råd i MMD. Kontakten med de tekniska råden 

skedde dels per telefon och tog cirka 10-20 minuter vardera och dels per e-post. 

Frågeställningarna som låg till grund vid kontakten med tekniska råd var ”Har du 

hanterat mål som berör FBL 5 kap. 2 §?” och ”Varför tror du att mål som berör FBL 

5 kap. 2 § sällan hamnar i MMD?”. För att bilda sig en bild av hur LM ser på FBL 5 

kap. 2 § har personer på tjugotvå lantmäterimyndigheter kontaktats per e-post. 

                                                      
5
 Höst m.fl. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund: Studentlitteratur, s.31 

6
 Peczenik, Aleksander. (1995). Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän 

rättslära. Stockholm: Norstedts juridik, s. 9, 33 
7
 Olsen, Lena. (2004). Rättsvetenskapliga perspektiv. Svensk juristtidning, häfte 2, s.105-108 

8
 Sjöholm, Elsa. (1978). Rättshistorisk metod och teoribildning. Scandia: Tidskrift för 

historisk forskning, Band 44, s.229-231 
9
 Olsen (2004), s.108 

10
 Rosén, Johan. (1996). De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla. 

Svensk juristtidning, häfte 3, s.247 
11

 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s.91 
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Juridisk doktrin, förarbeten m.m. har studerats för att utröna hur FBL 5 kap. 2 § ska 

tillämpas. Vidare har en genomgång av tidigare och nuvarande lagstiftning på 

området, dess syften samt analys av relevanta rättsfall genomförts. Den huvudsakliga 

litteraturen som använts är lagtext, propositioner, offentliga utredningar samt litteratur 

kring lagstiftningen, såsom Lantmäteriets Handbok FBL. Även litteratur rörande 

markåtkomst, ersättning och fastighetsrätt i allmänhet har använts för att öka 

förståelsen för den genomgående tanken i lagstiftningen.  

 

1.4 Frågeställningar 

Frågor som arbetet har till syfte att svara på: 

1. När är ersättning i markvederlag ändamålsenligt? 

2. Finns det skillnader mellan lagtext och rättstillämpning? 

3. Varför är huvudregeln vid fastighetsbildning att mark ska ersättas med mark? 

4. Hur bör FBL 5 kap. 2 § tillämpas vid lantmäteriförrättningar? 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetets fokus är mark som ersättning. Bestämmelsen om mark som ersättning 

återfinns i FBL 5 kap 2 § och därför är det främst FBL som arbetet fokuserar på. 

Ersättningsregler vid tvångsförvärv av mark genom fastighetsreglering återfinns i 

expropriationslagen (ExL), visst fokus ligger även på denna lagstiftning. 

Tvångsförvärv av mark som sker utifrån annan lagstiftning än FBL behandlas inte i 

arbetet. Situationer där samtliga sakägare är överens om att ersättningen ska utgå i 

markvederlag, förrättningar som berör infrastrukturprojekt samt storskaliga 

omarronderingar undersöks inte heller i arbetet. 

 

Vid genomsökningen av lantmäteriförrättningar rörande FBL 5 kap. 2 § har 

avgränsning gjorts på så sätt att endast förrättningsärenden där högst fem fastigheter 

berörts har studerats. Anledningen till detta är för att det är vid förrättningsärenden av 

denna typ som bestämmelsen antogs vara som mest användbar.  
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1.6 Disposition 

Arbetet är uppdelat i nio kapitel: 

 

Kapitel 1 Inledning – I kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet, 

dess syfte och vilka frågeställningar arbete avser besvara. 

Dessutom presenteras vilka metoder som använts samt hur 

arbetet genomförts. 

 

Kapitel 2 Teori – I kapitlet presenteras den teori och lagstiftning som är 

av relevans för arbetet. 

 

Kapitel 3 Resonemanget bakom markvederlag – I kapitlet presenteras en 

historisk genomgång av mark som ersättning samt en 

genomgång av förarbeten och propositioner till dagens 

lagstiftning inom området.  

 

Kapitel 4 Fallstudie av reella förrättningar - I kapitlet genomförs en 

fallstudie av förrättningar som behandlar FBL 5 kap. 2 §. I 

kapitlet presenteras även tankar och reflektioner kring 

ersättning i markvederlag som dragits utifrån fallstudien. 

 

Kapitel 5 Rättsfallsstudie – I kapitlet genomförs en rättsfallsstudie av 

rättsfall där FBL 5 kap. 2 § behandlats på något vis. 

 

Kapitel 6 Synen på FBL 5 kap. 2 § – I kapitlet presenteras resultatet av 

kontakten med lantmäterimyndigheter, tekniska råd samt 

genomsökandet av förrättningsakter. 

 

Kapitel 7 Sammanfattning - I kapitlet sammanställs kortfattat det resultat 

erhållits av tidigare kapitel. 

 

Kapitel 8 Diskussion – I kapitlet diskuteras och analyseras resultatet av 

arbetet. 

 

Kapitel 9 Slutsatser – I kapitlet presenteras de slutsatser som dragits 

utifrån diskussionen samt resultaten i tidigare kapitel. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori och lagstiftning som är av relevans för arbetet. 

 

2.1 Allmänt om fast egendom 

Vad som är att se som fast egendom framgår av Jordabalken (JB) 1 kap. 1 § 1 st., där 

följande anges: 

 

JB 1 kap. 1 § 1 st. 

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 

avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.  

Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. 

 

Den som äger en fastighet har äganderätt till fastigheten.  Äganderätten innebär att 

fastighetsägaren har stor rådighet över sin fastighet och mycket förenklat kan 

äganderätt till mark ses som ett knippe befogenheter och skyldigheter som 

lagstiftningen ger fastighetsägaren i förhållande till andra individer. Äganderätten till 

mark är i svensk rätt negativt definierad och således har fastighetsägaren sådan 

befogenhet över sin mark som inte inskränks genom lagstiftningen.
12

 I vissa 

situationer är det dock nödvändigt att inskränka på den enskildes äganderätt till sin 

fastighet. Exempelvis kan det vara nödvändigt för att främja en lämplig 

fastighetsindelning och markanvändning, tillgodose samhällsfunktioner och för att 

genomföra nödvändig utbyggnad av infrastruktur.
13

 

 

När mark överförs från en fastighet till en annan måste detta ske utifrån de 

fastighetsrättsliga bestämmelser som anger hur fastighetsindelningen får ändras. 

Ändring av hur fastigheter är indelade sker genom fastighetsbildning. 

 

2.2 Fastighetsbildning 

Med begreppet fastighetsbildning avses alla åtgärder där fastighetsindelningen ändras 

eller där servitut bildas, ändras eller upphävs. Det finns ett flertal förrättningsåtgärder 

som ryms inom ramen för fastighetsbildning. Exempel på sådana åtgärder är 

fastighetsreglering, avstyckning, sammanläggning och klyvning. Processen för att ny- 

eller ombilda fastigheter hanteras av en lantmäterimyndighet.  

 

Fastighetsbildningsprocessen vid en lantmäteriförrättning initieras av att en ansökan 

om exempelvis avstyckning eller fastighetsreglering inkommer till LM. När 

ansökningen inkommit till LM behandlar en förrättningslantmätare ansökan och 

prövar om den ansökta åtgärden är förenlig med bestämmelserna i FBL och annan 

                                                      
12

 Ekbäck, Peter. (2016). Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. 3 uppl. Stockholm: 

Kungliga Tekniska Högskolan, s. 13-15 
13

 Sjödin, Eije m.fl. (2016). Markåtkomst och ersättning. 4 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer 

Sverige, s. 17 
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lagstiftning som är aktuell i det specifika fallet (t.ex. LL vid ledningsrätt samt AL då 

förrättningen berör en gemensamhetsanläggning). Förrättningslantmätaren har till 

uppgift att utreda och undersöka förutsättningarna för att genomföra den sökta 

åtgärden samt ha kontakt med sakägare som berörs av åtgärden.
14

 Uppgiften att utreda 

och undersöka förutsättningarna benämns officialprincipen (av LM även kallad 

undersökningsplikten) och innebär att myndigheten, istället för sakägarna, har till 

uppgift att utreda ärendet.
15

 Om förrättningslantmätaren bedömer att den sökta 

åtgärden är förenlig med FBL:s regler genomförs åtgärden och i samband med detta 

fattas bl.a. ersättningsbeslut samt tillträdesbeslut.
16

 Utifrån FBL 4 kap. 17 § 2 st. ska 

LM:s beslut innehålla skälen till beslutet, dock anger bestämmelsen att skälen kan 

utelämnas ifall det bedöms vara överflödigt med en skriftlig motivering. Enligt 

lagkommentarer ska det dock finnas utförlig redovisning av LM:s ställningstaganden 

och beslut vid kontroversiella åtgärder.
17

 

 

Efter att LM tagit ersättningsbeslut och alla andra beslut rörande den sökta åtgärden 

avslutas förrättningen. Ersättningsbeslutet specificerar ersättningen mellan parterna 

samt vilken typ av ersättning som ska utgå till avträdaren. Utgångspunkten i dagens 

lagstiftning är att ersättningen parterna emellan ska utgå i mark, men i många fall 

utgår ersättningen i pengar istället.
18

 Det är vid fastighetsregleringar som frågan om 

typ av ersättning blir aktuell. Fastighetsreglering är ett samlingsbegrepp för flera olika 

åtgärder som förändrar fastigheters innehåll och utformning på annat sätt än genom 

nybildning. Därmed kan åtgärden fastighetsreglering bl.a. innebära att mark förs över 

från en fastighet till en annan. Fastighetsreglering kännetecknas av att åtgärden avser 

att förbättra fastighetsindelningen.
19

 Vad som avses med fastighetsreglering framgår 

av FBL 5 kap. 1 § 1 st., där följande anges: 

 

FBL 5 kap. 1 § 1 st. 

Genom fastighetsreglering får mark överföras från en fastighet eller 

samfällighet till en annan sådan enhet, andelar i samfälligheter 

överföras från en fastighet till en annan, samfälligheter bildas, 

servitut bildas, ändras eller upphävas, och byggnader eller andra 

anläggningar som hör till en fastighet överföras till en annan fastighet. 

 

Ursprungstanken med bestämmelserna om fastighetsreglering var att 

fastighetsreglering skulle användas vid större och omfattande omarronderingar där 

många fastigheter är inblandade. Sådana stora omarronderingar förekommer dock 

sällan idag. Idag handlar fastighetsreglering istället ofta om åtgärder som berör ett 

fåtal fastighetsägare, såsom marköverföringar, gränsjusteringar eller servitutsåtgärder. 

                                                      
14

 Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna. (2015). 

Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. 12. uppl. Stockholm: 

Fastighetsnytt Förlag, s. 51-53 
15

 Nationalencyklopedin (u.å.d). Officialprincipen. 
16

 Lantmäteriet (2019). Handbok FBL. version 2019-02-01. Gävle: Lantmäteriet, s. 252-257 
17

 Bonde, Dahlsjö & Julstad (2018), Lagkommentarer FBL 4 kap. 17 § 
18

 Lantmäteriet (2019). Handbok FBL. version 2019-02-01. Gävle: Lantmäteriet, s. 252-257 
19

 Ekbäck (2016), s. 115 



Markvederlag vid fastighetsreglering – En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § 

 

 23 

Fastighetsreglering används även i stor utsträckning för markåtkomst vid bl.a. 

infrastrukturutbyggnad och plangenomförande.
20

 

 

2.3 Allmänt om fastighetsregleringar 

I FBL finns det särskilda bestämmelser vars uppgift är att skydda fastighetsägare mot 

omotiverade ingrepp i äganderätten. Dessa bestämmelser återfinns i FBL 5 kap. 4-8 

§§ och är dispositiva. Detta betyder att sakägarna kan komma överens om saker som 

strider mot dessa bestämmelser, vilket innebär att de i huvudsak är aktuella då 

sakägarna är oense. Bestämmelserna ska vara uppfyllda vid tvångsvisa 

fastighetsregleringar.
21

 

 

I FBL 5 kap. 4 § finns det s.k. båtnadsvillkoret, vars syfte är att skydda 

fastighetsägare mot tvångsvisa fastighetsregleringar som inte resulterar i någon vinst 

totalt sett.
22

 Bestämmelsen innebär att vinsten med fastighetsregleringen ska överstiga 

de kostnaderna och olägenheterna som åtgärden medför. Detta kallas att det finns 

båtnad för åtgärden. I första hand avses med båtnad att ändringen av 

fastighetsregleringen ska resultera i en ekonomisk vinst.
23

 Dock kan båtnaden även 

vara att fastighetsindelningen förbättras. Eftersom båtnadsvillkoret i själva verket är 

ett krav på att det finns vinst vid tvångsvisa fastighetsregleringar kan man kalla det ett 

vinstvillkor.
24

 Båtnadsvillkoret har följande lydelse: 

 

FBL 5 kap. 4 § 

Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare 

fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig markanvändning 

vinnes samt att fördelarna härav överväger de kostnader och 

olägenheter som regleringen medför. 

 

Vid prövning av båtnadsvillkoret ska endast de vinster som kan hänföras till själva 

åtgärden beaktas. Det är i regel ökningen av fastigheternas värde som är vinsten med 

åtgärden, men båtnaden kan likväl ligga i förbättrad fastighetsindelning eller 

lämpligare markanvändning.
25

 Som kostnad räknas de kostnader som belastar 

sakägarna, såsom förrättningskostnader samt kostnad av att flytta t.ex. utfart och 

stängsel.  Med olägenheter avses de nackdelar som sakägarna kan drabbas av på 

grund av åtgärden men som inte medför någon direkt kostnad, vilket exempelvis kan 

vara försämrad arrondering.
26

 

                                                      
20

 Ibid, s. 117 
21

 Ibid, s. 118 
22

 Prop. 1969:128 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till fastighetsbildningslag. del B 

s.348 
23

 Karlbro, Thomas & Sjödin, Eije. (2007). Ersättning vid fastighetsreglering – Lagstiftning 

och ekonomiska förutsättningar. Ingår i: Fastighetsteknik: En antologi om markanknutna 

rättigheter, s. 151-172. Fastighetsvetenskap, KTH, Stockholm, s. 4 
24

 Ekbäck (2016), s.118 
25

 Bonde, Dahlsjö & Julstad (2018), Lagkommentar FBL 5 kap. 4 § 
26

 Ekbäck (2016), s. 118-119 
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I FBL 5 kap. 5 § 1 st. finns det s.k. förbättringskravet. Förbättringskravet innebär att 

tvångsvisa fastighetsregleringar måste förbättra sökandes fastighet. Ur 

lagkommentarer framgår det att orsaken till förbättringskravet är att sökanden inte ska 

kunna tvinga andra fastighetsägare att tåla ändringar av deras fastigheter, om inte 

ändringarna behövs för att sökandens egen fastighet ska förbättras.
27

 Bedömningen av 

om den sökandes fastighet förbättras görs baserat på fastighetens utformning samt det 

avsedda ändamålet. Bedömningen tar inte hänsyn till vem som äger fastigheten för 

tillfället eller till huruvida övriga berörda fastigheter förbättras.
28

 Förbättringskravet 

har följande lydelse: 

 

FBL 5 kap. 5 § 1 st. 

Fastighetsreglering som begärts av sakägare får genomföras endast om 

den är nödvändig för att en fastighet som tillhör sökanden ska 

förbättras. Kravet på att fastigheten ska förbättras gäller inte om 

regleringen har begärts av en samfällighetsförening och berör en 

samfällighet som inte längre är av gemensam betydelse för 

delägarfastigheterna. Kravet gäller inte heller om fastighetsregleringen 

behövs för att få fastigheten att stämma bättre överens med gällande 

detaljplan eller järnvägsplan. 

 

I FBL 5 kap. 6 § finns bestämmelser gällande fastighetsregleringens omfattning samt 

sättet som den genomförs på.
29

 Bestämmelsen innebär b.la att åtgärden ska ske i den 

omfattning som avses med ansökningen och har följande lydelse: 

 

FBL 5 kap. 6 § 

Fastighetsreglering skall ske i den omfattning som avses med 

ansökningen. Sker regleringen i syfte att åstadkomma en allmän 

förbättring av fastighetsbeståndet inom ett område, skall beaktas att 

regleringsområdet avpassas efter upprättade planer, 

fastighetsindelningens beskaffenhet, naturförhållandena samt befintliga 

och avsedda anläggningar så att största möjliga fördel uppkommer utan 

att förrättningsarbetet onödigt försvåras. 

Kan syftet med fastighetsregleringen vinnas genom olika utföranden, 

skall regleringen verkställas på det sätt som föranleder minsta olägenhet 

utan att lönsamheten eller utbytet i övrigt oskäligt försämras. 

 

LM är dock inte fullständigt bunden sökandes yrkande utan har frihet att välja det 

lämpligaste förfarandet för att uppnå den sökta åtgärden, vilket är av stor betydelse 

för att möjliggöra en smidig förrättningshandläggning. LM ska bl.a. se till att 

förrättningshandläggningen sker på det vis som blir billigast för sakägarna, vilket 

                                                      
27

 Bonde, Dahlsjö & Julstad (2018), Lagkommentar FBL 5 kap. 5 § 
28

 Ekbäck (2016), s. 120-121 
29

 Ibid, s. 122 
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innebär att hänsyn även bör tas till kostnader som ligger utanför själva 

förrättningshandläggningen såsom inskrivningsåtgärder.
30

 

 

I FBL 5 kap. 8 § finns det s.k. fastighetsskyddet som definierar hur stora ingrepp som 

får göras mot en fastighetsägares vilja. I lagtext finns inga procentuella gränser för 

vilka storleksförändringar som är acceptabla, men i förarbetena till FBL framgår att 

gränserna i JDL ska agera ledning vid bedömningen. Sålunda bedöms gränsen för 

vilka storleksförändringar som är acceptabla på en jordbruksfastighet ligga vid cirka 5 

procents minskning av fastighetens graderingsvärde och cirka 10 procent på 

bebyggelsefastigheter.  För fastigheter inom detaljplan är den högsta tillåtliga 

minskningen av graderingsvärde 25 procent. Vidare anger bestämmelsen att en 

fastighets graderingsvärde inte får öka på så vis att olägenhet uppstår för 

fastighetsägaren.
31

 Bestämmelsen har följande lydelse: 

 

FBL 5 kap. 8 § 

Vid fastighetsregleringen iakttages att varje däri ingående fastighet får 

sådan sammansättning och utformning att den ej i mindre mån än före 

regleringen lämpar sig för det ändamål vartill den är avsedd att 

användas. Fastigheten får icke ändras så, att dess graderingsvärde 

minskas väsentligt eller ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet 

uppkommer för ägaren. Vad som sålunda föreskrivits utgör icke hinder 

mot förordnande enligt 8 kap. att fastighet eller del därav skall avstås 

genom inlösen. 

 

Enligt HD:s domslut i det s.k. Parkmålet och MÖD:s domslut i rättsfallet MÖD F 

11186-17 (se avsnitt 5.11) ska LM, vid tvångsvisa fastighetsregleringar, även pröva 

regeringsformen (RF) 2 kap. 15 § vid förrättningshandläggningen. I RF 2 kap. 15 § 

preciseras egendomsskyddet som skyddar fastighetsägare äganderätt. Av paragrafen 

framgår det att ingen ska kunna tvingas avstå sin egendom eller behöva tåla en 

rådighetsinskränkning, utom i de fall då det är nödvändigt för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen.
32

 Vid bedömning av om ett ändamål är ett angeläget allmänt 

intresse ska följande tre villkor ligga till grund: 

 

1. Det avsedda ändamålet med tvångsåtgärden måste generera ett 

samhällsekonomiskt lönsamt resultat.
 

Vad som menas med detta är att 

åtgärden ska leda till en förbättring ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 

dvs. fördelarna av åtgärden bör överstiga åtgärdens eventuella nackdelar. 
33

 

2. Det avsedda ändamålet med tvångsåtgärden måste vara viktigt eller 

väsentligt.
34

 Det går givetvis att argumentera för vad som är ett viktigt 

ändamål men generellt sett är minimikravet att det avsedda ändamålet är av 

                                                      
30

 Bonde, Dahlsjö & Julstad (2018), Lagkommentar FBL 5 kap. 6 § 
31

 Ekbäck (2016), s. 126-127 
32

 Julstad, Barbro. (2015). Fastighetsindelning och markanvändning. 5 uppl. Uppsala: 

Norstedts juridik, s.16-17 
33

 Sjödin m.fl. (2016), s.17-18 
34
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betydelse för en inte alltför liten grupp människor eller är nödvändiga för att 

en fastighet ska fungera ändamålsenligt.
35

  

3. Slutligen måste ändamålet med tvångsåtgärden utföras på ett specifikt 

markområde. Detta innebär att det inte får finnas alternativa lokaliseringar 

som är realistiskt genomförbara.
36

  

 

2.4 Gällande rätt beträffande markvederlag 

I detta avsnitt görs en genomgång av den lagstiftning som berör ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. 

 

2.4.1 Fastighetsbildningslagen 

I FBL finns regler kring hur fastighetsindelningen får ändras.
37

 En grundregel som är 

viktig att ha i åtanke då man talar om mark som ersättning är FBL 5 kap. 2 § som 

anger att mark mot mark ska vara huvudregeln. Paragrafen har följande lydelse: 

 

FBL 5 kap. 2 § 

För mark som genom överföring frångår fastighet skall vederlag utgå i 

mark eller andel i samfällighet, om ej ersättning i pengar är mer 

ändamålsenlig. Vad som sålunda föreskrivits äger motsvarande 

tillämpning vid överföring av andel i samfällighet samt när mark 

överföres från samfällighet och när samfällighet bildas. 

 

Paragrafen definierar när ersättning till avträdaren ska utgå i form av pengar 

respektive markvederlag. Enligt paragrafens första mening är huvudregeln att 

ersättning ska utgå i markvederlag. Vidare är paragrafen inte dispositiv och således är 

typen av ersättning något som sakägarna inte kan bestämma själva.
38

 I Handbok FBL 

framgår det dock att LM vid bedömningen av vilken typ av ersättning som ska utgå 

till avträdaren ska stor vikt läggas vid sakägarnas synpunkter.
39

 Vad som mer 

specifikt menas med att stor vikt ska läggas vid sakägarnas synpunkter framgår ej. 

Därmed kan FBL 5 kap. 2 § antingen tolkas som att det är vid tvångsvisa åtgärder där 

sakägarna är oense om typ av ersättning som det är upp till LM att besluta om typ av 

ersättning eller att sakägarnas synpunkter kan vara vägledande då förutsättningarna 

för ersättning i markvederlag och pengar är likvärdiga. En sak som är tydlig är dock 

att FBL 5 kap. 2 § inte är dispositiv. Orsaken till detta är att FBL 5 kap. 2 § inte 

omnämns i FBL 5 kap. 18 § 1 st. som anger vilka bestämmelser i FBL:s femte kapitel 

som kan frångås genom ÖK. 
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En uppenbar förutsättning för att typen av ersättning ska vara något som LM kan 

besluta om är givetvis att det inte föreligger något hinder mot någondera av 

ersättningstyperna utifrån FBL:s bestämmelser i det specifika fallet. Vidare framgår 

följande av bestämmelserna i FBL 5 kap. 10 §: 

 

FBL 5 kap. 10 § 

Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom 

fastighetsreglering läggs till en fastighet inte motsvarar värdet av vad 

som genom regleringen frångår fastigheten, utjämnas skillnaden genom 

ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som 

föranleds av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning 

genom regleringen övergår till någon annan ägare. 

 

Ersättning enligt första stycket bestäms på grundval av värdering 

(likvidvärdering). 

 

Därmed är ersättningsbestämmelserna i FBL konstruerade på så vis att ersättning i 

första hand ska utgå i mark, men då inte tillräcklig mängd mark finns att tillgå eller 

ersättning i markvederlag inte är ändamålsenligt ska ersättning utgå i pengar. Om 

ersättning utgår i pengar ska det ske genom s.k. likvidvärdering. Värt att påpeka är 

dock att denna bestämmelse är dispositiv enligt FBL 5 kap. 18 § och är därmed 

mestadels aktuell vid tvångsvisa förfaranden eller i de fall sakägarna inte är överens 

om ersättningen. Hur likvidvärdering ska ske framgår av FBL 5 kap. 10a §. Utifrån 

bestämmelserna i FBL 5 kap. 10a § kan ersättning bestämmas på två vis, antingen 

genom skadeersättning eller genom vinstfördelning. FBL 5 kap. 10a § har följande 

lydelse: 

 

 

FBL 5 kap. 10a § 

Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styckena. 

 

Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14, 15, 

16, 17 eller 18 § plan- och bygglagen (2010:900) och vid värdering i 

andra fall där det är uppenbart att egendomen i stället skulle ha kunnat 

tas i anspråk genom expropriation eller något annat liknande 

tvångsförvärv, tillämpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719). 

 

Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som 

sägs i andra stycket tillämpas 4 kap.expropriationslagen med undantag 

för 1 § andra stycket och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. Det ska även 

tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den 

tillträdande fastigheten. 

 

Den bestämmelse i FBL som kan antas innebära att ersättning i markvederlag i många 

fall inte är aktuellt är främst det s.k. lämplighetsvillkoret. Lämplighetsvillkoret i FBL 

3 kap. 1 §, i likhet med resterande FBL 3 kap., gäller vid all form av 
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fastighetsbildning. Lämplighetsvillkoret kan kortfattat beskrivas som att den ny- eller 

ombildade fastigheten ska bli varaktigt lämpad för sitt ändamål och att fastigheten ska 

antas komma till avsedd användning under överskådlig tid. Detta ställer därmed krav 

på att den ny- eller ombildade fastigheten ska ha god teknisk kvalitet med avseende 

på belägenhet, storlek, väg samt vatten- och avlopp. Vidare ställer lämplighetskravet 

krav på att ny- eller ombildade fastigheter ska tillgodose ett varaktigt behov.
40

 

 

Lämplighetsvillkoret är tvingande och kan således inte frångås genom 

överenskommelse.
41

 Dock är det värt att notera att i undantagsfall är det möjligt att 

frångå lämplighetsvillkoret enligt bestämmelserna i FBL 3 kap. 9-10 §§.
42

 Dessa 

undantagsfall handlar främst om de fall då den sökta fastighetsbildningsåtgärden 

resulterar i en total förbättring av fastighetsindelningen, men då någon enstaka 

fastighet blir olämplig till följd av åtgärden. Därmed finns det vissa faktorer som gör 

att det inte alltid är aktuellt att ersätta avträdaren med mark. Exempel på en sådan 

faktor är att en fastighet för bostadsändamål, generellt sett, inte anses vara lämplig 

enligt fastighetsbildningslagen om den består av mer än ett skifte. Detta innebär att 

det inte är aktuellt med ersättning i markvederlag till en fastighet om det skulle strida 

mot lämplighetsvillkoret i FBL ifall det samtidigt inte skulle resultera i en allmän 

förbättring av fastighetsindelningen i området som helhet. 

 

2.5 Ersättningsregler 

Utifrån FBL 5 kap. 10a § 2-3 st. kan ersättning i pengar ske på två olika vis; 

vinstdelning och skadeersättning. Dessa ersättningsregler presenteras nedan. 

 

2.5.1 Skadeersättning 

Skadeersättningsfallen är definierade i FBL 5 kap. 10a § 2 st. Av detta stycke framgår 

att skadeersättningsfallen är de situationer då ianspråktagandet av marken kan ske 

genom PBL 14 kap. 14-18 §§ eller då det är uppenbart att det kan ske genom 

tvångsförvärv. Det som hamnar inom begreppet skadeersättningsfall är således de 

ändamål som berör allmän plats, kvartersmark för annat än enskilt bebyggande, 

allmännyttiga anläggningar, allmännyttiga anläggningar, allmänna vägar, järnvägar 

samt mark för bebyggelseutveckling.
43

  

 

Vid skadeersättning ska ersättningen till avträdaren motsvara 

marknadsvärdeminskningen (om det berör del av fastighet) alternativt 

marknadsvärdet (om hela fastigheten förvärvas genom tvång). Utöver detta ska det 

även göras ett påslag med 25 procent på marknadsvärdeminskningen alternativt 

marknadsvärdet.
44

 Således utgår ersättning motsvarande 125 procent av den egentliga 

värdeminskningen. 
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2.5.2 Vinstfördelning 

Vinstfördelningsfallen är definierade i FBL 5 kap. 10a § 3 st. Av detta stycke framgår 

det att vinstfördelning är de situationer som inte faller under skadeersättningsfallen.
45

 

 

Vid vinstfördelning ska den vinst som uppstår av tvångsförvärvet fördelas mellan de 

berörda fastighetsägarna. Ersättningen till den som avstår mark ska motsvara 

marknadsvärdeminskningen på fastigheten samt en andel av den vinst som uppstår för 

tillträdaren. Utgångspunkten vid vinstfördelning är att efterlikna en ”normal frivillig 

överenskommelse” och därmed är tanken att ersättningsnivån som fördelas mellan 

parterna ska motsvara fördelningen om motsvarande situation hade ägt rum utan 

tvång på en fri marknad.
46

 

 

Ersättningsreglerna vid vinstfördelning grundar sig på bestämmelserna i ExL 4 kap. 

Dock ska inget schablonpåslag på 25 procent på marknadsvärdet göras. Anledningen 

till att det inte görs något 25 procentigt schablonpåslag på marknadsvärdet alternativt 

marknadsvärdeminskningen är eftersom avträdaren genom vinstfördelningen får en 

del av den vinst som förvärvet genererar. 

 

Det går att genomföra vinstfördelning på två olika vis. Dessa benämns direkt 

vinstfördelning samt indirekt vinstfördelning. Skillnaden mellan direkt och indirekt 

vinstfördelning är att vid direkt vinstfördelning fördelas sakägarnas andelar av vinsten 

utifrån en förutbestämd s.k. fördelningsnyckel som bestämmer sakägarnas andelar av 

den totala vinsten. Således är det nödvändigt att känna till både 

marknadsvärdeminskningen för avträdaren och marknadsvärdeökningen för 

fastigheten som erhåller marken för att det ska vara möjligt att genomföra en direkt 

vinstfördelning.
47

 Vid indirekt vinstfördelning bestäms ersättningen till avträdaren 

utifrån en klart uttalad och definierad värderingsprincip.
48

 Det finns tre indirekta 

fördelningsmetoder: 

 

 Genomsnittsvärdeprincipen: Denna metod innebär att värdet fördelas efter 

tomtdelarnas förmåga att ”skapa värdeökning”.
49

 

 Klyvning: Denna metod används vid klyvningar och innebär att värdet av 

klyvningslotterna efter klyvningen bestäms, därefter görs en utjämning enligt 

andelstalen. På så vis blir vinsten indirekt fördelad utefter ägarandelen.
50

 

 Parcellvärdering: Denna metod innebär att värdet av varje skifte (parcell) 

som berörs tilldelas ett värde med utgångspunkt i vad ”normala” 

överlåtelsepriser för det aktuella markslaget är. Sålunda är ett markområdes 

parcellvärde det värde som markområdet bör ha ifall det såldes fristående från 
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resten av fastigheten. Parcellvärdering används bl.a. vid omarronderingar.
51

 

Parcellvärderingen grundar sig på den typ av markanvändning som föranleder 

det högsta värdet för markområdet.
52

 

 

Den vanligaste indirekta värderingsprincipen är den s.k. genomsnittsvärdeprincipen, 

även kallad GVP. Eftersom värderingen vid indirekt vinstfördelning inte grundas på 

fastigheternas värdeförändringar kan det hända att slutresultatet för någon av de 

fastigheter som är inblandade blir negativt. Om detta är fallet ska det göras en 

jämkning av ersättningen enligt bestämmelserna i FBL 5 kap. 11 § för att säkerställa 

att varken avträdaren eller tillträdaren lider ekonomisk förlust p.g.a. åtgärden.
53

 Det 

finns även tre direkta vinstfördelningsmetoder. Dessa är: 

 

 Fördelning efter fastigheternas värdeförändring: Denna metod innebär att 

vinsten av åtgärden fördelas mellan avträdare och tillträdare utefter 

värdeförändringen på deras fastigheter.
54

 

 Likadelning: Denna metod innebär att vinsten som uppstår av åtgärden 

fördelas lika mellan avträdare och tillträdare.
55

 

 Ersättning med råge: Denna metod är något av ett mellanting mellan direkt 

och indirekt vinstfördelning och innebär att värdeminskningen för avträdaren 

bestäms noggrant. Sedan bestäms en summa som understiger tillträdarens 

marknadsvärdeökning som ska läggas på marknadsvärdeminskningen. 

Genom detta förfarande fördelas vinsten.
56

 

 

2.6 Graderingsvärde och graderingsvärdering 

Ett graderingsvärde ska spegla en fastighets alternativt en fastighetsdels långsiktiga 

värde.
57

 Graderingsvärdet bestäms genom graderingsvärdering. Graderingsvärdering 

är inte obligatoriskt att genomföra vid lantmäteriförrättningar, utan behöver bara ske i 

den mån det är nödvändigt. Graderingsvärdering används för att planera 

marktilldelningen vid omarronderingar samt för att säkerställa att skyddsregeln i FBL 

5 kap. 8 § efterföljs vid tvångsvisa fastighetsregleringar.
58

 Graderingsvärden används 

då i huvudsak för att bestämma de markområden (parceller) som ska ingå i 

omarronderingen.
59

 Utifrån FBL 5 kap. 9 § 3 st. är huvudregeln vid 

graderingsvärdering att värderingen ska ta utgå från det ändamål som markområdet 

lämpligen bör användas till. Detta ändamål är normalt sett det som ger området dess 

högsta värde. Graderingsvärdering baseras på markområdets faktiska förhållanden, 

dock med förbehållet att värderingen grundas på områdets beskaffenhet i obebyggt 
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skick. I de fall gradering bedöms vara nödvändig ska graderingsvärdena fastställas för 

de markområden som ingår i regleringen.
60

 Utifrån FBL 5 kap. 9 § 2 st. ska 

graderingsvärderingen göras med hänsyn till markområdets avkastning och 

marknadsvärde. Det finns inga generella rekommendationer kring huruvida 

markområdets avkastningsvärde eller marknadsvärde är att föredra. Vid praktisk 

tillämpning är dock graderingsvärdering grundad på marknadsvärdet vanligt 

förekommande.
61

 

 

2.7 Allmänt om markvederlag 

2.7.1 Definition av ändamålsenligt 

Bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § lyder att ersättning ska utgå i markvederlag då det är 

ändamålsenligt. Det finns ingen definition av vad som är ändamålsenligt i lagtexten, 

men enligt Nationalencyklopedin är definitionen av ändamålsenligt att det lämpar sig 

väl för sitt avsedda ändamål.
62

 Dessutom anger Nationalencyklopedin funktionell som 

synonym till ändamålsenlig. Nationalencyklopedins definition av funktionell är det 

som väl fyller sitt syfte.
63

 Sålunda kan formuleringen i FBL 5 kap. 2 §, som anger att 

markvederlag ska utgå om inte pengar är mer ändamålsenligt, tolkas som att om 

ersättning i pengar inte lämpar sig bättre för det avsedda ändamålet och väl fyller 

syftet med åtgärden ska ersättning utgå i markvederlag. 

 

2.7.2 Ersättning i mark 

Det finns studier som pekar på att kombinationen av ett attraktivt erbjudande i form 

av ersättning i pengar, möjlighet att bli ersatt i mark samt en smidig förvärvsprocess 

innebär att den enskilde fastighetsägaren upplever tvångsförvärv som genomförs av 

det allmänna som rättvist och lagenligt. När den enskilde fastighetsägaren upplever 

tvångsförvärvet på detta vis tenderar den att vara mer accepterande till 

tvångsförvärvet.
64

  

 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO anser att ersättning i mark kan 

undanröja de problem som kan uppstå då en fastighetsägare erhåller en stor 

klumpsumma pengar som ersättning. FAO menar att då en person som är ovan vid att 

hantera stora summor pengar erhåller en stor en klumpsumma pengar som 

kompensation för ianspråktagandet av mark så finns alltid risken att personen 

spenderar ersättningen snabbt och förhastat alternativt gör ogenomtänkta 

investeringar. Vidare konstaterar de att detta främst är problematiskt för jordbrukare 

eftersom detta kan innebära att personen inte längre har någon mark eller pengar att 
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köpa ny mark för, vilket i praktiken innebär att personen inte längre kan försörja sig 

på jordbruk.
65

   

 

Utifrån dessa två studier går det att dra slutsatsen att ersättning i markvederlag i vissa 

situationer är att föredra framför ersättning i pengar samt att fastighetsägare är mer 

benägna att vara accepterande av ett tvångsförfarande då det finns möjlighet att bli 

ersatt i form av markvederlag. Därmed finns det vissa fördelar med mark som 

ersättning till avträdaren jämfört med ersättning i pengar. 
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3 Resonemanget bakom markvederlag 

I följande kapitel görs en historisk tillbakablick av resonemanget bakom huvudregeln 

att mark ska ersättas med mark. 

 

3.1 Mark som ersättning: ett historiskt perspektiv 

3.1.1 Arvejord och avlingejord 

Förfogande över jorden som man ägde var förr i tiden i vissa hänseenden inskränkt 

eftersom ägandet av mark sågs som släktegendom. Före mitten av 1800-talet var 

rentav kopplingen mellan släkt och jord inskriven i lagstiftningen.
66

 Jord sågs som 

släktegendom och den jord som gick i arv kallades arvejord. I praktiken räckte det 

med ett arvskifte för att jorden ska anses vara arvejord. Arvejorden fick inte fritt 

testamenteras, skänkas eller på annat sätt avyttras utan släktens medgivande och det 

fanns regler under medeltiden som angav att släktingar hade företrädesrätt att 

förvärva arvejorden.
67

 Avlingejorden, som var jord som ägaren själv förvärvat, fick 

man däremot fritt disponera över och avyttra.
68

 

 

Möjligheterna till avyttring av arvejord var starkt reglerad med tanke på att det 

krävdes medgivande från släkten för att det skulle vara möjligt. Ett antagande utifrån 

detta faktum är således att det var enklare att byta denna mark mot annan mark då det 

avsågs att få till en annan arrondering. Avlingejorden, som utan medgivande från 

släkten kunde avyttras, var dock möjligt att dels byta mot annan mark eller mot 

pengar. Under mitten av 1800-talet förändrades detta system genom två reformer som 

tog bort de speciella reglerna för ärvd jord. Genom dessa reformer fick därmed ärvd 

jord och köpt jord samma rättsliga status.
69

 

 

3.1.2 Lagstiftningen före 1700-talet 

De äldsta skrifterna som behandlar äldre tiders markägande är de lagsamlingar som 

kallas landskapslagarna, vilka nedtecknades på 1200-talet. I landskapslagarna fanns 

det bestämmelser om fördelning av användningen av jorden. Utifrån 

landskapslagarnas innehåll är ett rimligt antagande att detta inte var någon nyhet som 

infördes genom nedtecknandet, utan att det även tidigare funnits bestämmelser om 

detta. Under mitten av 1300-talet ersattes landskapslagarna av Magnus Erikssons 

allmänna landslag, som var den första enhetliga och riksomfattande lagsamlingen i 

Sverige.
 
År 1442 ersattes denna lagsamling av Kristoffers landslag.

70
  

 

Under medeltiden var naturahushållning vanligt förekommande på landsbygden. 

Kortfattat innebär naturahushållning att varje gård i huvudsak var självförsörjande på 
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jordbruket och att vid köp och byteshandel användes främst varor och inte pengar 

som betalning.
71

 Därmed innebar naturahushållning att vid varje minskning av en 

gårds areal fanns risken att bonden och hans familj inte längre kunde livnära sig på 

jordbruket. Detta drabbade inte enbart bonden och hans familj, utan även kronan ur 

statsfinansiell synpunkt eftersom detta innebar att skatteintäkterna skulle minska. 

Därför var det ur statsfinansiell synpunkt viktigt att hindra all okontrollerad 

arealminskning av fastigheterna i landet.
72

 Resonemanget att kronan ville hindra 

okontrollerad minskning av gårdarnas areal för att bevara deras skatteförmåga nämns 

även i många av de författningar inom området som utfärdades under 1500- och 

1600-talet. 
73

 

 

3.1.3 Storskiftet 

År 1746 gav överdirektören för lantmäteriet Jacob Faggot ut skriften ”Svenska 

landtbrukets [sic] hinder och hjälp”.
74

 I skriften beskrev Faggot de problem och 

olägenheter som den, fram till dess, stora splittringen av jorden orsakat.  Han gav 

även i denna skrift, samt i en memorial som utkom två år senare, förslag på hur det 

skulle gå att råda bot på den stora splittringen av jord genom att skapa större och 

lämpligare brukningsenheter.
75

 Jacob Faggots skrifter låg sedan till grund för den 

kungliga förordningen som utfärdades den 1 mars 1749, den första 

storskiftesförordningen.
76

 I förordningen ålades lantmätarna att, i de fall jorden ansågs 

vara mycket sönderdelad i remsor och spjäll (d.v.s. tegskiften), påpeka för bönderna 

vilken skada detta orsakade och verka för att jorden lades i färre och större skiften 

istället.
77

 En av förhoppningarna med storskiftet var, utöver att effektivisera 

jordbruket, att skapa fler arbetstillfällen och lättnader i försörjningsläget.
78

 

 

I många fall var det svårt att tilldela alla delägare i skifteslaget exakt den mängd mark 

som deras respektive andelar var värda. Då delägare i skifteslaget fick mer eller 

mindre mark än de borde fått reglerades detta genom ett likvidförfarande.
79

 Detta 

innebar därmed att eventuella orättvisor som uppstod vid skiftet reglerades med 

ersättning i pengar. Utöver detta fanns det även en åtgärd kallad ägoutbytesreglering, 

som i grova drag påminner om ägoutbytet i laga skiftet. Ägoutbytesregleringen gjorde 

det möjligt att byta de utjordar som tillhör skifteslaget mot ägor som tillhör ett annat 

skifteslag i syfte att bilda en enda sammanhängande enhet av skifteslagets ägor.
80
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3.1.4 Enskiftet 

Det som kom att kallas enskifte genomfördes för första gången av friherren Rutger 

Maclean på godset Svaneholm utanför Skurup.  Före skiftesläggningen bestod 

Svaneholm gods av ett stort antal hemman och torp belägna i fyra stycken byar. En 

stor del av åkrarna låg så pass långt ifrån byarna att de var svåra att bruka på ett 

rationellt vis.
81

 För att åstadkomma en lämplig fördelning av jorden var det därmed 

nödvändigt att flytta byggnaderna från bykärnorna, vilket var precis den metod som 

Rutger Maclean prövade. Avsikten med skiftesläggningen på Svaneholm gods var 

även att möjliggöra bättre brukningsmetoder för bönderna och då framförallt s.k. 

cirkulationsbruk.
82

 Omfördelningen av jorden på Svaneholm gods blev lyckad och 

kom sedermera att utgöra mönster för enskiftet. 1803 utfärdades en särskild 

förordning om enskifte i Skåne och under de följande åren utfärdades motsvarande 

förordningar för andra delar av landet.
83

  

 

Den grundläggande principen vid enskifte var att varje delägare i skiftet skulle 

tilldelas ett sammanhängande skifte. Dock var detta inte möjligt att genomföra rent 

praktiskt i alla situationer. I sådana situationer la man ut ett skifte inrösningsjord 

(d.v.s. uppodlad eller odlingsbar mark) och ett skifte avrösningsjord (d.v.s. all annan 

typ av mark) till delägarna. Utflyttningstvånget var en av de stora nyheterna i 

enskiftesförordningarna. Utflyttningstvånget innebar att de delägarna i skiftet som 

inte fick sin mark i anslutning till den gamla bykärnan fick flytta sina byggnader till 

de nya ägorna.
84

 Genom utflyttningstvånget upplöste enskiftet i praktiken de gamla 

bykärnorna och skapade den uppdelning som än idag är det normala på landsbygden 

med gårdar som belägna i direkt anslutning till fastighetens jordbruksmark. 

 

3.1.5 Laga skiftet 

Den 4 maj 1827 utkom stadgan om laga skifte. Denna stadga ersatte både storskifte 

och enskifte som genomförts parallellt under några årtionden fram till och med när 

stadgan om laga skifte utkom.
85

 Det fanns en åtgärd benämnd ägoutbyte, vars syfte 

var att ändra fastighetsindelningen på något vis. Därmed fungerade den i stort sett 

som ett omskifte. Ägoutbyte kunde ske både frivilligt och med tvång. Avsikten med 

ägoutbyte var att möjliggöra markbyten mellan olika skifteslag. Ägoutbyte kunde 

genomföras i samband med ett laga skifte, men även som en fristående åtgärd. Vid 

ägoutbyte skulle ersättningen skifteslagen emellan utgå i mark, det fick inte ens ske 

någon förminskning av skifteslagens s.k. ägovälde vid åtgärden. Hjelmerus angav 

följande i boken Laga skifte, publicerad år 1889, som orsak till varför det inte var 

tillåtet att ändra ett skifteslags ägovälde:
86
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”Tillökning eller förminskning i egovälde får ej ske genom egoutbyte, 

utan skall lika gifvas mot lika. Om ej denna regel fasthölles, skulle 

allmän och enskild rätt kunna genom ett sådant utbyte försämras. 

Kronan har nemligen vid åtskilliga jordpossessioner, som egas af 

enskilda, rätt till grundskatt sam till vissa prestationer, vanligen kallade 

allmänt besvär. Vore det nu tillåtet att försämra en jordpossesion genom 

egoutbyte, skulle kronan härigenom kunna gå förlustig om sin rätt. 

Likaledes skulle enskildes säkerhet genom inteckning kunna nästan 

tillintetgöras, om icke fullt vederlag gåfves.” 

 

3.1.6 Jorddelningslagen 

Införandet av JDL medförde inte några revolutionerande förändringar av 

lagstiftningen. I huvudsak innebar JDL att tidigare lagstiftning kring 

fastighetsbildning sammanställdes i den nya lagstiftningen. Reglerna kring laga skifte 

bibehölls i stora drag oförändrade, noterbart är dock att laga skifte numera ersatte 

hemmansklyvning. Vidare ersattes ägostyckning och avsöndring av avstyckning, 

vilket främst var ett sätt att få till ett mer enhetligt tillvägagångssätt vid nybildning av 

fastigheter.
87

 Den åtgärd som främst är aktuell att studera när man diskuterar mark 

som ersättning är ägoutbytet. 

 

Ägoutbytet var ingen nyhet som tillkom vid införandet av JDL, men möjligheterna att 

genomföra ägoutbyte utvidgades vid införandet av JDL. Bland annat innebar 

bestämmelserna i JDL 8 kap. 1 § att möjligheterna att tvångsvis genomföra ägoutbyte 

utökats.
88

 Ägoutbytet har många gemensamma drag med dagens fastighetsreglering 

och en stor del av lagstiftningen rörande ägoutbyte har legat till grund för dagens 

fastighetsreglering. En stor skillnad mellan ägoutbyte och dagens fastighetsreglering 

är dock att ägoutbytet i praktiken var att likställa med ett bytesförhållande mellan två 

fastigheter, vilket inte en fastighetsreglering behöver vara. Det fanns två olika typer 

av ägoutbyte definierade i JDL, dels ett frivilligt ägoutbyte och dels ett tvångsvis 

ägoutbyte.
 89

 

 

I JDL 8 kap., som berör ägoutbyte, finns det bestämmelser som definierar hur 

avträdaren ska ersättas vid ett ägoutbyte. I JDL 8 kap. 1 § anges när och hur 

ägoutbyte kan ske och i JDL 8 kap. 2 § anges hur ersättningsfrågan hanteras. Det 

finns ingen bestämmelse i lagen som explicit anger att ersättning ska utgå i form av 

mark i första hand, utan det är omvänt definierat genom restriktiva regler gällande när 

det är tillåtet att ersätta med pengar. Ersättningen kan dock utan några problem utgå 

främst i mark, men med en viss utjämning i pengar. I detta fall finns det i JDL 8 kap. 

2 § 2 st. bestämmelser som anger hur stor ersättningen i pengar får vara i förhållande 
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till värdet på avträdande fastighet.
90

 Marktilldelningen vid ägoutbyte grundades på det 

s.k. uppskattningsinnehållet.
 91

 Ett markområdes uppskattningsinnehåll är dess areal 

dividerat med gradvärdet.
92

 Således grundades marktilldelningen på ett gradvärde.
93

 

 

Utöver vad som står i JDL 8 kap. finns det även ett rättsfall som är värt att nämna, då 

det förtydligade huvudregeln att mark ska ersättas med mark genom HD:s dom. HD:s 

dom i rättsfallet, som heter NJA 1934 s.626, förtydligade innebörden av JDL 8 kap. 

1-2 §§, där det framgår att ersättning i markvederlag är utgångspunkten. Sakägarna 

hade vid lantmäteriförrättningen avtalat om att ersättningen skulle utgå i pengar även 

fast det vore möjligt att ersätta avträdaren med mark. Genom HD:s dom framgår det 

tydligt att bestämmelserna i praktiken innebär att ersättning i pengar endast är aktuellt 

då ersättning i markvederlag inte är genomförbart rent praktiskt. Vidare visar domen 

att frågan om typ av ersättning inte är något som sakägarna kan avtala om. 

 

Vid en laga skiftesförrättning utifrån JDL skulle en ägogradering genomföras för att 

dela in skifteslagets jord i värderingslotter som tilldelades ett s.k. gradvärde som 

angav jordens beskaffenhet.
94

 Detta var en form av värdering av markområdena 

utifrån markens förmåga att generera avkastning.
95

 På detta vis erhölls ett värde på 

var och ens markinnehav före respektive efter skiftesförrättningen. Den som fick 

mark av sämre beskaffenhet än den tidigare haft kompenserades med en större areal 

mark.
96

 I JDL framgår att vid skiftesförrättning kunde mark med högre gradvärde 

bytas mot mark med lägre gradvärde givet att markområdets areal kompenserar för ett 

sämre gradvärde. Således kunde exempelvis 1.5 hektar mark med gradvärde 1 ersättas 

med 1.8 hektar mark med gradvärde 1.2 eftersom dessa markområden totalt sett hade 

samma avkastningsförmåga och därmed samma värde.
97

 

 

3.1.7 Fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen, och därmed även FBL 5 kap. 2 §, trädde i kraft den 1 

januari 1972. Innan tillkomsten av fastighetsbildningslagen var lagstiftningen mycket 

splittrad, men genom ikraftträdandet av FBL blev lagstiftningen gällande 

fastighetsbildning enhetlig i hela landet.
98

 Före fastighetsbildningslagen var 

exempelvis lagstiftningen olika beroende på om fastighetsbildningen skedde inom 

stad eller på landsbygden. På landsbygden styrdes fastighetsbildningen av JDL och i 

städer och stadsliknande samhällen styrdes den av lag om fastighetsbildning i stad 
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(FBLS). Det ska dock påpekas att det i FBLS finns många hänvisningar till JDL, 

vilket i praktiken innebar att en stor del av bestämmelserna i JDL även tillämpades i 

städer och stadsliknande samhällen.
99

 Resonemanget om markvederlag som 

huvudregel är tagen i sin helhet från JDL.
100

 

 

Utgångspunkten i FBL är att mark ska ersättas med mark när detta är möjligt. Dock 

tillåter FBL att ersättning utgår i pengar då det bedöms mer ändamålsenligt än 

mark.
101

 Paragrafen omnämns inte i FBL 5 kap. 18 § bland de bestämmelser som med 

sakägarnas medgivande kan åsidosättas, vilket innebär att sakägarna inte disponerar i 

frågan vilken typ av vederlag som ska utgå. Därmed är bestämmelsen lagtekniskt inte 

dispositiv. 

 

I LM:s handbok Handbok FBL framgår det att LM har tämligen fria händer i valet 

mellan ersättning i mark eller pengar eftersom FBL 5 kap. 2 § inte är dispositiv.
102

 I 

praktiken innebär detta att i de fall då LM anser det är lämpligt att ersättning utgår i 

form av markvederlag kan LM besluta om detta även om sakägarna föredrar 

ersättning i pengar. Dock nämner LM:s Handbok FBL att sakägarnas synpunkter 

givetvis ska tillmätas stor vikt vid bedömningen.
103

 Det är sålunda möjligt att tolka 

paragrafen som indirekt dispositiv på så vis att då parterna är överens om att 

ersättning utgår i pengar, även fast bytesmark finns att tillgå, så är ersättning i pengar 

mer ändamålsenligt eftersom parterna är överens om det. Denna tolkning stämmer 

även väl överens med vad som framgår av Lantmäteriets Handbok FBL. 

 

Ur dagens lagkommentarer till FBL 5 kap. 2 § som finns tillgängliga på Norstedts 

Juridik (även benämnt Zeteo) framgår det att LM i första hand ska beakta 

fastighetsbildnings- och markanvändningsaspekter vid prövningen av huruvida 

ersättning i markvederlag är ändamålsenligt samt att även sakägarnas synpunkter ska 

ges stor vikt vid bedömningen.
104

 Även förarbetena till FBL anger att sakägarnas 

synpunkter gällande typ av ersättning ska ha stor vikt vid LM:s bedömning (se avsnitt 

3.2.3). Dock framgår det ur äldre lagkommentarer rörande FBL 5 kap. 2 § att 

sakägarna inte disponerar i frågan om typ av vederlag, men att LM bör ta viss hänsyn 

till sakägarnas egna önskemål.
105

 Vidare framgår det i dagens lagkommentarer 

rörande FBL 5 kap. 2 § som finns tillgängliga på Karnov att det generellt sett anses att 

sakägarnas önskemål rörande vederlagstyp ska tillmätas stor vikt, men att det inte 

finns något som binder LM till att följa sakägarnas synpunkter på något vis.
106

 Det är 

skillnad mellan att, som Handbok FBL anger, tillmäta stor vikt vid sakägarnas 

synpunkter och att, som de äldre lagkommentarerna anger, ta viss hänsyn till 

sakägarnas synpunkter. 
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3.2 Förarbeten och propositioner 

3.2.1 SOU 1924:40 

I denna utredning, som ligger till grund för JDL, tas frågan om ersättning i 

markvederlag upp på flera ställen. Dels diskuterar lagrådet hur ersättningsreglerna ska 

utformas. Vidare tar Lantmäteristyrelsen upp ersättningsfrågan i sina yttranden och 

skrivelser samt delger sina tankar i allmänhet kring ersättning i markvederlag. De 

olika utlåtandena och skrivelserna presenteras nedan. 

 

I Lagrådets utlåtande från den 4 oktober år 1922 tar man upp att ersättning i pengar i 

viss utsträckning tillämpats vid rågångstvister.
107

  Vidare tar lagrådet upp att 

utjämning i pengar vid mindre orättvisor av marktilldelningen är rimlig och 

tillämpades även i praktiken vid skiftesreformerna.
108

 Lagrådet nämner även i sitt 

utlåtande från den 4:e oktober år 1922 att det inte finns någon garanti för att 

ersättning i pengar till avträdaren i praktiken kommer att användas för att köpa ny 

mark. Vidare menar lagrådet att på grund av detta kan ersättning i pengar som 

huvudregel på sikt ha en negativ inverkan på fastighetsindelningen på landsbygden.
109

 

Därmed menar lagrådet att ersättning i pengar som huvudprincip kan resultera i att 

jordbruksfastigheters storlek på sikt minskar. 

 

I Lantmäteristyrelsens utlåtande från den 28 april år 1924 nämner LM att den 

föreslagna bestämmelsen om mark som ersättning skulle vara särskilt användbar då 

vägar som var utlagda som gemensamma för delägarna i skifteslaget (d.v.s. 

samfällda) behövde ändra dragning.
110

 Vidare resonerar LM kring att det i den nya 

lagstiftningen bör finnas en bestämmelse som anger då ersättning ska utgå samt hur 

ersättningen ska beräknas.
111

 

 

3.2.2 SOU 1963:68 

År 1953 beslöt riksdagen att tillsätta en grupp sakkunniga för att verkställa den 

slutliga versionen av JDL, men då förutsättningarna för fastighetsbildning ändrats 

radikalt sedan tillkomsten av JDL startades en ny utredning istället. De nya 

sakkunniga, som antog namnet ”Fastighetsbildningskommiten”, avlämnade år 1963 

betänkandet SOU 1963:68 Fastighetsbildning som innehöll förslag på en enhetlig 

lagstiftning gällande fastighetsbildning för både stad och landsbygd.
112

 I betänkandet 

från Fastighetsbildningskommitteen presenteras det som kom att ligga till grund för 

FBL. I betänkandet menar kommittén att det kan vara förenligt med svårigheter för en 

sakägare att frambringa ett större belopp kontanta likvider och att det inte heller alltid 
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är förmånligt att som avträdare bli ersatt med pengar.
 113

 Med detta avser 

Fastighetsbildningskommitteen därmed att det anses svårt att omvandla kapital bundet 

i fastigheter till fritt kapital och att det därför är fördelaktigt med ersättning i mark. 

 

 

Genom huvudregeln att mark ska ersättas med mark vill man minimera förekomsten 

av ersättning i likvider. Dock menar man att risken för väldigt omfattande 

pengaersättningar är låg på grund av de föreslagna bestämmelserna om vilka 

förändringar av en fastighets storlek som får genomföras samt kravet på att om- och 

nybildade fastigheter ska vara lämpliga för sina ändamål.
114

 

 

Kommittén ansåg att möjligheten till ersättning i markvederlag främst borde ha 

betydelse vid mindre genomgripande regleringar, där syftet med fastighetsbildningen 

är att få till en bestämd ändring av de berörda fastigheterna. När regleringsåtgärder 

berör större områden och fler fastigheter kan ersättning i pengar antas bli mer 

ändamålsenligt på grund av komplexiteten ersättning i markvederlag skulle innebära. 

Motiveringen bakom detta är att vid stora och omfattande förrättningar där avsikten är 

att åstadkomma bästa möjliga fastighetsindelning för ett större område torde de olika 

regleringsåtgärderna automatiskt lösa ersättningsproblematiken i stor utsträckning. 

Med detta menar man att vid väldigt omfattande fastighetsbildningsåtgärder kommer 

markbyten att ske mellan alla inblandade sakägare och att dessa därmed i viss 

utsträckning ”tar ut varandra”.
115

 

 

3.2.3 Prop. 1969:128 

Ur propositionen till fastighetsbildningslagen framgår det att avsikten med 

bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § var att det skulle vara möjligt att i kompensationssyfte 

överföra mark eller andel i samfällighet. Vidare framgår det av propositionen att 

avsikten med bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § var att sakägarna inte behövde ange att 

ersättning ska utgå i markvederlag för att detta skulle vara aktuellt. Således var 

avsikten att mark i ersättning kunde vara aktuellt även fast sakägarna inte yrkat på 

det.
116

 Detta innebär att lagstiftarens avsikt var att det skulle vara upp till LM att 

avgöra ifall ersättning ska utgå i mark eller om det är lämpligare med ersättning i 

pengar. En uppenbar förutsättning är givetvis att det inte finns hinder mot ersättning i 

form av markvederlag av något slag i lagstiftningen vid det aktuella fallet. Av 

propositionen till FBL framgår det även att avsikten med införandet av lagen inte var 

att införa någon ny tvångsnivå vid marköverföringar jämfört med bestämmelserna i 

JDL 8 kap.
117

 

 

Kommittén angav i propositionen att huvudregeln om mark som ersättning kan antas 

underlätta vid omregleringar (d.v.s. omarronderingar). Vidare framförde de att det bör 
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 SOU 1963:68 Fastighetsbildning, s.352 
114

 SOU 1963:68 s.353 
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framgå av lagens formulering att det är möjligt att ersättning för mark, som en 

fastighet erhåller från en annan fastighet, tas från en tredje fastighet och att ersättning 

bereds denna av mark från förstnämnda fastighet.
118

 Motsvarande bestämmelse fanns 

tidigare i JDL 8 kap. 1 § 5 st. 

 

Departementschefen nämnde i propositionen att den föreslagna bestämmelsen i FBL 

5 kap. 2 § borde bli viktig för ett rationellt fastighetsbildningsförfarande eftersom 

bestämmelsen skulle innebära att LM ska sträva efter att alltid besluta om ersättning i 

markvederlag vid fastighetsregleringar. Resonemanget bakom detta utlåtande var 

sålunda att ersättning i markvederlag antogs främja en bättre fastighetsindelning. 

Vidare tar Departementschefen upp att ersättning i pengar kan bli aktuell och att vid 

bedömningen av detta ska LM lägga stor vikt vid fastighetsbildnings- och 

markanvändningssynpunkter.
119

 Vad som menas med markanvändningssynpunkter i 

detta fall framgår inte av uttalandet, men ett rimligt antagande vore att det avses dels 

fastighetsjuridiska förhållanden och dels hur lämplig fastighetsindelning bör utformas 

utifrån markanvändningen. 

 

Departementschefen anger även att det vid LM:s bedömning av huruvida ersättning 

ska utgå i markvederlag eller pengar ska läggas stor vikt vid sakägarnas åsikter.
120

 

Vad som är stor vikt i detta sammanhang specificeras inte och därför är det ytterst 

oklart vad som egentligen menas med att LM ska lägga stor vikt vid sakägarnas 

åsikter angående typ av ersättning. Det kan innebära att om sakägarna yrkar på 

ersättning i pengar så gäller det alltid oavsett om markvederlag vore ändamålsenligt 

eller så kan det avses att sakägarnas åsikt kan agera som vägledning för LM då 

alternativen är ungefär lika ändamålsenliga. 
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4 Fallstudie av förrättningsakter 

I detta kapitel görs en fallstudie av förrättningsakter där FBL 5 kap. 2 § motiverats i 

protokollet.  Två av förrättningsakterna som ligger till grund för fallstudien har 

erhållits genom kontakt med LM och den tredje kommer från ett rättsfall som 

behandlar FBL 5 kap. 2 §. 

 

4.1 Fastighetsreglering för att samla ihop fastighets areal 

Aktnummer: 1265-1880 

 

4.1.1 Referat 

Fastigheten Everlöv 12:13 är en bostadsfastighet på ca 4 700 kvadratmeter i två 

skiften som bildades genom sämjedelning.
121

 Det finns ingen faktisk eller juridisk 

tillgång till väg mellan fastighetens skiften och därmed kan inte fastighetsägaren rent 

juridiskt ta sig till Everlöv 12:13:s andra skifte (se fig.3 i figur 1). Därmed är 

fastigheten olämplig för sitt ändamål bostad. Utfart till allmän väg från Everlöv 

12:13:s obebyggda skifte har nekats av Trafikverket. 

 

Ägaren av Everlöv 12:13 ansökte om fastighetsbestämning och fastighetsreglering 

avseende bildande av servitut för en väg till Everlöv 12:13:s obebyggda skifte. Vägen 

skulle gå över Everlöv 12:11 samt Everlöv 26:1. Everlöv 26:1 är en obebyggd 

jordbruksfastighet på 700 kvadratmeter och Everlöv 12:11 är en bebyggd 

jordbruksfastighet på 40 hektar. 

 

Vid lantmäteriförrättningen återkallar ägaren av Everlöv 12:13 yrkandet gällande 

bildande av servitut. Istället yrkar ägaren av Everlöv 12:13 på fastighetsreglering för 

att samla all areal tillhörande fastigheten i ett sammanhängande område. Till grund 

för fastighetsregleringen fanns ingen ÖK eller köp och därmed avsågs tvångsvis 

fastighetsreglering. För att samla ihop arealen till ett sammanhängande skifte var det 

nödvändigt att genomföra ett markbyte med angränsande fastigheter. Everlöv 12:11 

och Everlöv 26:1, som angränsar Everlöv 12:13, ägs av samma person.  Markbytet 

avsåg följande: 

 

 Fig. 1, som är på 2 055 kvadratmeter, överförs från Everlöv 12:11 till Everlöv 

12:13. Markområdet används inte till jordbruk och bedöms, av LM, inte 

heller utan omfattande omställningskostnader kunna användas för jordbruk.  

 Fig. 2, som är på 59 kvadratmeter, överförs från Everlöv 26:1 till Everlöv 

12:13. Markområdet används till jordbruksverksamhet.  

                                                      
121

 Sämjedelning är en slags privat jorddelning som genomförts utan lantmäteriförrättning. En 

form av sämjedelning är exempelvis avsöndring. Sämjedelning var vanligt förekommande 

förr, men nuförtiden krävs myndighetsbeslut för att ändra fastighetsindelning och därför är 

sämjedelning inte längre möjligt. Källa: Vesterlins (u.å. c). Sämjedelning 
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 Fig. 3, som är på 2 121 kvadrater, överförs från Everlöv 12:13 till Everlöv 

12:11. LM bedömer att det skulle vara möjligt att bruka markområdet för 

jordbruksändamål utan alltför omfattande omställningskostnader.   

 

 
Figur 1 – Förrättningskarta. Från aktbilaga KA, aktnummer 1265-1880 

 

LM konstaterar att fastighetsregleringen uppfyller de allmänna villkoren i FBL 3 kap. 

samt de särskilda om fastighetsreglering i FBL 5 kap och kan därmed genomföras 

tvångsvis.  LM:s motivering till varför den sökta åtgärden kan lösas med tvångsvis 

fastighetsreglering och ersättning i markvederlag är följande: 

 

”Enligt 5 kap. 2 § ska vederlag utgå i mark om inte ersättning i pengar 

är mer ändamålsenligt. Fastighetsregleringen mellan Everlöv 12:11 och 

12:13 sker som ett markbyte med ungefär lika arealer. Tillträdande 

fastighet får ett högre värde av markbytet än den avträdande. Den 

aktuella fastighetsbildningen är ett specialfall då vinsten i 

regleringsföretaget kommer sig av att Everlöv 12:13 inte längre är 

uppdelad i två skifte och fastighetsägaren får juridiskt tillträde till hela 

fastigheten.” 

 

LM konstaterar att värdering enligt genomsnittsvärdeprincipen (GVP) i 

tomtbildningsfall inte är tillämpbart eftersom själva vinsten av förrättningen kommer 

sig av att Everlöv 12:13 inte längre är uppdelad i två skiften samt att fastighetsägaren 

får juridiskt tillträde till hela fastigheten. Istället uppskattas den faktiska 

värdeförändringen för ingående fastigheter direkt och sedan fördelas vinsten utefter 

vad som bedöms vara skäligt. Principen som tillämpas vid lantmäteriförrättningen är 

vinstdelning enligt FBL 5 kap. 10a § 3 st. och mer specifikt likadelning mellan de tre 

berörda fastigheterna. 

 

Fastigheternas värdeförändring bedöms vara följande: 

 Everlöv 12:13: + 100 000 kronor 

 Everlöv 12:11: - 3 500 kronor 

 Everlöv 26:1: - 5 000 kronor 
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Till grund för beräkningen av värdeförändring ligger försäljningssiffror rörande 

jordbruksmark samt tomtmark. Försäljningssiffrorna för obebyggda 

jordbruksfastigheter är 19 kr/kvm och för obebyggd tomtmark är summan 150 

kr/kvm. Fig. 1 bedöms ha något lägre värde och värderas därför till 100 kr/kvm och 

marginalvärdet av marktillskottet bedöms vara 50 procent av denna summa. Fig. 3 

räknas inte som tomtmark då det inte finns någon rättighet att ta sig till och från 

markområdet, istället räknas den som skogsmark. Det finns inga försäljningssiffror 

rörande skogsfastigheter att tillgå och därför uppskattas Fig.3 ”skogsskiftet” till 10 

kr/kvm. Efter det att uppskattad normal förrättningskostnad på 60 000 kronor dragits 

bort är således åtgärdens båtnad 31 500 kronor. 

 

Ersättningslikviden utgår enligt följande: 

 Ägaren av Everlöv 12:13 ska betala 14 000 kronor till ägaren av Everlöv 

12:11 

 Ägaren av Everlöv 12:13 ska betala 15 500 kronor till ägaren av Everlöv 26:1 

 

Förrättningen blev överklagad till MMD (se avsnitt 5.10). 

 

4.1.2 Analys 

LM ansåg att det var ändamålsenligt med ersättning i markvederlag. Anledningen till 

att detta var fallet beror på mycket särskilda fastighetsrättsliga omständigheter. Halva 

Everlöv 12:13 var i praktiken ”värdelös” före fastighetsregleringen då det inte fanns 

någon möjlighet att ta sig dit. Därmed var värdeökningen på Everlöv 12:13 av att få 

all areal samlad till ett område samt juridisk tillgång till hela fastigheten väldigt stor. 

Således fanns det båtnad att genomföra ett tvångsvis markbyte. 

 

Åtgärden hade inte varit genomförbar med en ensidig fastighetsreglering och 

ersättning i pengar till avträdaren eftersom själva ändamålet med åtgärden var att 

samla ihop fastighetens areal. Därför var det uppenbart att ersättning i pengar inte 

kunde anses ändamålsenligt. Med hänsyn till detta skulle därmed ersättning i pengar 

strida mot den sökta åtgärden och det är tveksamt ifall förbättringsvillkoret vore 

uppfyllt vid ersättning i pengar. Det ska dock påpekas att förbättringsvillkoret även 

kan antas vara uppfyllt vid bildande av servitut då sökandes fastighet skulle förbättras 

även på detta vis.  

 

Det är intressant att LM lägger stor vikt vid den pågående markanvändningen inom 

markområdena och vad det skulle kosta att bereda dem för jordbruksverksamhet. 

Detta tyder på att det är möjligt att med tvång ianspråkta jordbruksmark som är 

olämplig för jordbruk givet att marken som utgår i kompensation är lämplig att 

använda till jordbruksverksamhet.  

 

Att LM konstaterar att genomsnittsvärdeprincipen inte är tillämplig vid värderingen 

av markområdena antyder att denna värderingsprincip borde varit den som i första 

hand tillämpats. Detta går att tolka som att LM ansåg att de ersättningsprinciper som 

är tillämpbara vid ersättning i pengar även ansågs vara tillämpbara vid ersättning i 
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markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. Eftersom det p.g.a. markanvändnings- och 

fastighetsindelningsaspekter krävs att markvederlaget utgör ett visst markområde 

bestäms markvederlagets omfattning utifrån detta och inte utifrån graderingsvärde.  

 

Lantmäteriförrättningen var något av ett specialfall eftersom båtnaden grundar sig i 

att markbytet genomförs. Det är uppenbart att det är nödvändigt att använda 

fastigheternas faktiska värdeförändringar som grund för värderingen samt utge en viss 

del av ersättningen i likvid eftersom själva vinsten av åtgärden grundar sig i markbyte 

genomförs med en viss areal. Därför är det svårt att, utifrån analysen av denna 

lantmäteriförrättning, dra någon slutsats kring huruvida de ersättningsprinciper som 

tillämpas vid denna lantmäteriförrättning är de som generellt sett bör tillämpas då 

ersättning utgår i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. 

 

Den princip som LM tillämpar för att fördela vinsten är likadelning. Det sätt som LM 

tillämpar vinstfördelning på är intressant för det visar på att marken som utgår i 

ersättning inte behöver ha exakt samma värde som marken som ianspråktas tvångsvis. 

Det viktiga är att det uppstår vinst och att vinsten fördelas. Detta innebär att i 

situationer då avträdaren blir ersatt med mark som är värd mer per kvadratmeter än 

marken som tas i anspråk behöver inte avträdaren bli ersatt kvadratmeter för 

kvadratmeter.  Istället är det helheten och slutresultatet som är det viktiga. 

 

4.2 Nybildande av fastighet samt rätt till väg 

Aktnummer: 1290K-2591 

 

4.2.1 Referat 

Ägarna av Yngsjö 5:121 ansökte om avstyckning samt att genom fastighetsreglering 

överföra ett markområde från Yngsjö 13:31 till styckningslotten. Den sökta åtgärden 

avsåg att bilda en fastighet för camping- industri och handelsändamål. Avsikten med 

fastighetsregleringen var att säkra tillgången till väg för styckningslotten. Inom 

området som avses överföras till styckningslotten finns redan en väg som är upplåten 

genom nyttjanderätt till ägarna av Yngsjö 5:121. Som det framgår av 

förrättningskartan i figur 2 nedan så innebar åtgärden överföring av fig.1 till Yngsjö 

5:121 från Yngsjö 5:60. Vidare erhåller styckningslotten fig. 2-3 från Yngsjö 5:60 

respektive Yngsjö 5:121. Den tvångsvisa fastighetsregleringen mellan Yngsjö 13:31 

och styckningslotten avser området som benämns fig. 4 i förrättningskartan nedan, se 

figur 2. Det är en eventuell ersättning i markvederlag till Yngsjö 13:31 som är av 

intresse i denna lantmäteriförrättning. 
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Figur 2 – Förrättningskarta. Från aktbilaga KA1, aktnummer 1290K-2591 

 

Förrättningen har tidigare överklagats av ägaren till Yngsjö 13:31 som, i MMD, 

yrkade på att LM:s beslut om marköverföring upphävs i första hand och som andra- 

och tredjehandsyrkande att marköverföringen ska avse ett annat markområde 

respektive att högre ersättningsbelopp ska utgå. MMD konstaterar att frågan om 

ersättning i markvederlag inte utretts i tillräcklig omfattning av LM och återförvisade 

förrättningen till LM för vidare handläggning. Vid LM:s prövning av ersättning i 

markvederlag motiveras anledning till att det inte är ändamålsenligt med 

markvederlag till Yngsjö 13:31 på följande vis i den återförvisade förrättningen: 

 

”Överföring av mark från styckningslotten till Yngsjö 13:31 skulle 

innebära att mark som är ianspråktagen för verksamhetsändamål 

överförs till ett skifte som har ändamålet äng/jordbruksmark. Ur 

markanvändningssynpunkt skulle detta innebära en värdeminskning för 

marken som överförs. Det skulle även försvåra användningen av 

styckningslotten och Yngsjö 13:31 skulle inte förbättras av åtgärden. De 

inblandade sakägarna har inte yrkat på något markbyte. Därför bedöms 

det som att ersättning i pengar är mer ändamålsenligt.” 

 

4.2.2 Analys 

LM:s motivering av varför det inte är ändamålsenligt att ersätta avträdaren med 

markvederlag grundar sig i att det inte finns båtnad i detta samt det faktum att ingen 

av sakägarna yrkat på ersättning i markvederlag. Det faktum att MMD återförvisar en 
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förrättning p.g.a. att frågan om markvederlag inte utretts på ett tillräckligt vis, visar på 

att LM alltid ska pröva frågan om ersättning i markvederlag vid fastighetsregleringar. 

Att MMD lyfte frågan om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § utan att 

någon av parterna yrkat på det i domstol innebär att MMD ansåg att det vore ett 

allvarligt rättegångsfel att inte beröra frågan. 

 

Vidare visar lantmäteriförrättningen på att när ersättning i pengar utgår ska LM i 

förrättningsprotokollet inkludera något slags skäl till varför ersättning i markvederlag 

inte är ändamålsenligt alternativt att ersättning i pengar är mer ändamålsenligt. 

MMD:s domslut pekar på att även fast ingen av sakägarna yrkat på ersättning i 

markvederlag ska ändå LM vid lantmäteriförrättningen pröva frågan, i alla fall gör 

MMD denna tolkning. 

 

Resonemanget kring att det ur markanvändningshänseende inte är ändamålsenligt att 

ersätta jordbruksmark med ett markområde som används för verksamhetsändamål är 

intressant. Resonemanget visar på att det inte enbart räcker att ersättning i 

markvederlag är möjligt att genomföra, det måste även vara lämpligt ur ett 

markanvändningsperspektiv. Med detta menas i praktiken att markvederlag inte bör 

innebära en marknadsvärdeminskning för det markområde som utgår som ersättning.  

 

Den sista anledningen som LM anger som skäl till att ersättning i pengar är mer 

ändamålsenligt är det faktum att ingen av de inblandade sakägarna yrkat på ersättning 

i markvederlag. Utifrån Lantmäteriets handbok FBL ska sakägarnas åsikter ges stor 

vikt vid bedömningen av ersättningstyp, vilket denna formulering tydligt anger att 

LM gjort. Att besluta i enlighet med sakägarnas åsikter (eller brist på åsikter) är att 

väga in dem vid bedömningen. Utifrån formuleringen i äldre lagkommentarer och 

förarbeten till FBL, där det framgår att viss hänsyn ska tillmätas sakägarnas 

synpunkter (se avsnitt 3.1.7) går det dock att spekulera kring huruvida LM i för stor 

utsträckning grundade ersättningsbeslutet på sakägarnas synpunkter (eller snarare 

brist på synpunkter). 

 

4.3 Fastighetsreglering för tillgång till väg 

Aktnummer: 1486-96/20 

 

4.3.1 Referat 

Förrättningen har tidigare varit uppe i HovR. HovR konstaterade att frågan om 

ersättning i markvederlag inte prövats och återförvisade förrättningen till LM för 

vidare handläggning (se avsnitt 6.4). 

 

Ägaren av Nord-Koster 1:288 ansökte om fastighetsreglering av ett markområde från 

Nord-Koster 1:36 till sökandes fastighet. Nord-Koster 1:36 och Nord-Koster 1:29 ägs 

av samma person. Markområdet användes som infartsväg till Nord-Koster 1:288 

enligt avtalsservitut, men fastighetsägaren anser att servitutet inte är tillräckligt utan 

att området bör ingå i Nord-Koster 1:288. Som motiv för detta angav ägaren till Nord-

Koster 1:288 att ett framtida nyttjande av området som utfart för fler fastigheter skulle 
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avsevärt försämra värdet på Nord-Koster 1:288. Till grund för fastighetsregleringen 

fanns ingen ÖK eller köp och därmed avsåg ansökan tvångsvis fastighetsreglering. 

Gällande byggnadsplan anger att markområdet ska ingå i Nord-Koster 1:288. 

 

LM konstaterar att åtgärden går att genomföra tvångsvis. Vid förrättningen yrkade 

ägaren av Nord-Koster 1:36 och 1:29 på ersättning i markvederlag. Ersättning i 

markvederlag innebär en förbättrad fastighetsindelning eftersom området som är 

lämpligt att utge i markvederlag i praktiken använts av ägaren till Nord-Koster 1:36 

under lång tid. LM konstaterar därför att ersättning i pengar inte är mer 

ändamålsenligt än markvederlag. Således beslutar LM om att avträdaren ska ersättas 

med markvederlag. Vid fastställandet av markvederlagets omfattning anger LM att 

markområdena utgörs av tomtmark som med hänsyn till belägenhet och användning 

får anses ha lika värde per kvadratmeter bortsett från servitutsbelastningen på det 

område som tvångsregleras. Servitutet, till förmån för Nord-Koster 1:288, medför att 

värdet per kvadratmeter bedöms motsvara hälften av värdet på ett markområde utan 

servitutsbelastning. Därför bedömer LM att markområdet som utgår i markvederlag 

ska vara hälften så stort som det som tvångsregleras till Nord-Koster 1:288. Det 

tvångsvisa markbytet sker enligt förrättningskartan, se figur 3, på så följande vis: 

 

 Fig. 1, som är på 52 kvadratmeter, överförs från Nord-Koster 1:36 till Nord-

Koster 1:288. 

 Fig. 2, som är på 26 kvadratmeter, överförs från Nord-Koster 1:288 till Nord-

Koster 1:29. 
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Figur 3 – Förrättningskarta. Från aktbilaga KA K, aktnummer 1486-96/20 

 

Som skäl till ersättningsbeslutet anger LM följande: 

 

”Enligt bestämmelserna i FBL 5 kap. 2 § skall ersättning i första hand 

utgå i mark för den mark som frångår fastighet. 

 

Reglerna i 5 kap. 8 § FBL utgör i och för sig ej hinder mot att området 

frångår fastigheten utan markvederlag. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 

§, jämfört med 5 kap. 2 §, bör frågan om markvederlag prövas enligt 

yrkan härom. 

 

Lämplig mark för vederlag utgörs av ett område längs Nord-Koster 

1:288:s gräns mot Nord-Koster 1:29. Markvederlag med ett begränsat 

område här strider ej mot byggnadsplanen och medför ej att fastighetens 

lämplighet påverkas i någon omfattning. Markvederlaget innebär en 
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förbättring av den bostadstomt som utgörs av Nord-Koster 1:29 och 

1:36. Det är ej nödvändigt att markvederlaget skall avse den fastighet 

varifrån tvångsregleringen sker. Nord-Koster 1:29 och 1:36 samägs och 

ingår i den bostadstomt som fastigheterna tillsammans bildar. 

 

Markvederlagets omfattning skall fastställas genom att 

regleringsområdena åsatts graderingsvärden. Graderingsvärdet 

bestämms med hänsyn till områdenas avkastnings- och marknadsvärden 

(5 kap. 9 § 2 st. FBL).” 

 

Förrättningen blev sedermera överklagad återigen (se avsnitt 6.5). 

 

4.3.2 Analys 

LM:s motivering till varför ersättning ska utgå i markvederlag är utförlig. 

Motiveringen grundar sig dels på att ersättning i markvederlag är utgångspunkten i 

FBL och dels på att markvederlag inte skulle strida mot FBL:s regler eller gällande 

byggnadsplan. LM menar genom formuleringen ”fördelarna överväger de kostnader 

och olägenheter regleringen medför” att det finns båtnad för åtgärden, dock finns det 

inga beräkningar av något slag som stärker detta påstående. Jag anser inte att det är 

uppenbart att det finns båtnad i att ha tillgång till utfarten genom äganderätt jämfört 

med genom nyttjanderätt, dock kan det finnas båtnad i åtgärden i form av en 

förbättrad fastighetsindelning samt bättre överensstämmelse med gällande 

fastighetsindelningsbestämmelse. Jag anser att det är lite besynnerligt att det inte 

finns någon uträkning som visar på att det finns båtnad för åtgärden eller tydlig 

angivelse att båtnaden ligger i att fastighetsindelningen förbättras eftersom LM tydligt 

ska motivera ställningstaganden och beslut vid kontroversiella åtgärder (se avsnitt 

2.2). Att besluta om ersättning i markvederlag mot sökandes vilja vid tvångsvis 

fastighetsreglering anser jag i vart fall är kontroversiellt. 

 

LM konstaterar att det inte är nödvändigt med värdering av markområdena enligt 

någon etablerad värderingsprincip eftersom områdena har samma värde per 

kvadratmeter. Markområdena har rimligen samma värde per kvadratmeter utan 

servitutet utifrån graderingsvärde, men vid likvidförfarande skulle de kunnat få olika 

värde per kvadratmeter. Orsaken till detta är att marginalvärdet av område 1 och 2 

eventuellt kan bedömas vara olika vilket skulle haft inverkan på markbytet och 

genomsnittsvärdeprincipen tillämpats. 

 

LM tillämpar en form av förenklad graderingsvärdering i och med att det framgår att 

markområdena har samma värde per kvadratmeter. Med detta menas att då 

graderingsvärdet bedöms vara likvärdigt för de två markområdena kan ersättning i 

markvederlag ske rakt av.  

 

Resonemanget att det inte är nödvändigt med värdering av markområdena enligt 

någon etablerad värderingsprincip är rimligt med tanke på att markområdena är 

tomtmark och de är belägna nära varandra. Det är dock besynnerligt att genomföra 

markbytet på detta vis utan att ge någon vidare motivering av huruvida det finns 
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båtnad för åtgärden. Nord-Koster 1:288 hade redan före marköverföringen rätt till väg 

genom servitut. Skillnaden mellan att ha rätt till väg genom äganderätt eller servitut 

bör inte ha mer än en ytterst marginell inverkan på fastighetens värde, givet att alla 

andra faktorer är konstanta. Därför är jag lite tveksam till ifall det verkligen fanns 

båtnad för åtgärden. Det ska dock påpekas att åtgärdens båtnad kan anses vara en 

lämpligare fastighetsindelning med anledning av att den överensstämmer bättre med 

gällande byggnadsplan efter åtgärden. Därför menar undertecknad att, även fast det 

inte framgår av förrättningsakten, så ligger båtnaden av åtgärden i att 

fastighetsindelningen förbättras. 

 

Förfarandet som används vid lantmäteriförrättningen anser jag påminner i viss 

utsträckning om förfarandet vid ägoutbyte i JDL. Med detta menas att berörda 

markområden bedöms ha likvärdigt graderingsvärde och att sakägarnas markinnehav 

därför bedöms vara detsamma före och efter åtgärden. Sakägarnas 

förmögenhetsställning är vid markbytet oförändrad och därför utgår ingen likvid, 

vilket även detta starkt påminner om ägoutbyte där det rentav fanns en spärregel som 

angav att likvidersättningen inte fick överstiga en viss procent av fastighetens totala 

värde. Avslutningsvis verkar båtnaden i åtgärden i huvudsak vara att 

fastighetsindelningen förbättras, vilket även kan antas ha varit fallet vid ägoutbyte i 

JDL då det även vid ägoutbyte inte kan antas ha funnits någon rent ekonomisk vinst 

av markbytet. 

 

4.4 Reflektioner utifrån fallstudien 

Det finns ytterst få lantmäteriförrättningar som ens nämner FBL 5 kap. 2 § i skälet till 

ersättningsbeslutet eller i ersättningsbeslutet.  Av 778 stycken fastighetsregleringar 

som undersökts i detta arbete (se avsnitt 6.3) omnämndes FBL 5 kap. 2 § inte i någon 

av dessa. Detta innebär att underlaget för att analysera hur värderingen går till är 

knapphändig. I de två lantmäteriförrättningarna där LM beslutade om ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § gjordes värderingen på två olika vis. I den ena 

lantmäteriförrättningen grundades markbytet på fastigheternas faktiska 

värdeförändring av markbytet och den andra på en form av förenklad 

graderingsvärdering. Utifrån detta resultat är det således inte möjligt att dra någon 

generell slutsats kring hur värderingen av markområdena bör ske. Vidare antyder 

resultatet att det rentav kan vara möjligt att tillämpa båda principerna vid ersättning i 

markvederlag, beroende på hur den specifika situationen ser ut.  

 

Om själva båtnaden av åtgärden beror på markbytet antyder lantmäteriförrättningen 

från Everlöv (se avsnitt 4.1) att värderingen bör baseras på den faktiska 

värdeförändringen för ingående fastigheter och sedan fördelas vinsten utefter vad som 

bedöms vara skäligt. Om ersättning i markvederlag däremot tillämpas av någon annan 

orsak och markanvändningen är densamma på områdena som avses ingå i markbytet 

kan markvederlaget bestämmas utifrån markområdets areal (d.v.s. en förenklad 

graderingsvärdering). Detta görs i förrättningen i Nord-Koster (se avsnitt 4.3).  
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I förrättningsakten där ersättning i markvederlag inte bedöms vara ändamålsenligt ges 

en utförlig motivering till varför detta inte är fallet. Eftersom huvudregeln i FBL 5 

kap. 2 § är att ersättning ska utgå i markvederlag är det mycket rimligt att avsteg från 

denna huvudregel tydligt motiveras i skälet till ersättningsbeslutet. 

 

4.5 Hypotes: Graderingsvärdering 

I avsnittet nedan presenteras exempel på det förfarande gällande värdering och 

marktilldelning som undertecknad bedömer vara rimligast baserat på fallstudien samt 

reflektionerna i avsnitt 4.4. 

 

4.5.1 Lika graderingsvärden 

Fastigheten Torp 1:1 är en fastighet för bostadsändamål. Byggnaden på fastigheten 

ligger väldigt nära gränsen till fastigheten Torp 2:1. Detta innebär bl.a. att det är svårt 

att underhålla byggnadens fasad, se figur A i figur 4. För att erhålla mer utrymme 

kring byggnaden ansöker ägaren av 1:1 om fastighetsreglering. Det finns ingen 

överenskommelse till grund för den sökta åtgärden. 

Figur 4 – Principbild över markbytet 
 

Ett markbyte skulle innebära en förbättrad fastighetsindelning i allmänhet, men även 

skapa utrymme kring byggnaden på 1:1. Därför bedöms markbyte vara 

ändamålsenligt och innebära båtnad. 

 

En graderingsvärdering genomförs genom att det markområde som kommer regleras 

över till sökandes fastighet åsätts ett graderingsvärde. Detta värde motsvara antingen 

markområdets avkastningsvärde eller dess marknadsvärde. Oavsett vilket värde det 

motsvarar är det en summa i kronor. Antag att markområdets graderingsvärde är 

20 000 kronor. Därefter bestäms markvederlagets omfattning genom att ett 

markområde som bedöms lämpligt att utge till avträdaren som kompensation åsätts 

graderingsvärde. Om markområdena har motsvarande graderingsvärde kan markbytet 

ske rakt av utan någon ersättning i pengar. 
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4.5.2 Olika graderingsvärden 

Fastigheten Torp 4:1 är en fastighet för bostadsändamål. Fastigheten har ingen 

juridisk rätt till utfartsväg. För att erhålla tillgång till väg söker ägaren om 

fastighetsreglering av det markområde som i praktiken används som utfartsväg för 

Torp 4:1. Ägaren av Torp 4:1 anger i ansökan att den vill lösa behovet av väg genom 

markbyte och inte genom servitut, se figur 5. Det finns ingen överenskommelse till 

grund för den sökta åtgärden. 

 

 
Figur 5 – Principbild över markbytet 

 

Markanvändningen på de två markområdena är densamma. Graderingsvärdet av det 

markområde som avses regleras till sökandes fastighet är 40 000 kronor. Det är inte 

möjligt att ersätta avträdaren med ett markområde med 40 000 kronor i 

graderingsvärde. Det markområde som utgår i markvederlag har ett graderingsvärde 

på 20 000 kronor. Sålunda ”fattas” 20 000 kronor i graderingsvärde. Därför går det 

inte att enbart ersätta avträdaren med markvederlag utan även med en viss del pengar.  

Detta bör, utifrån förrättningsakten i avsnitt 4.1, göras genom att fastigheternas 

värdeförändringar uppskattas och att vinsten därefter fördelas på något vis. Detta kan 

exempelvis ske genom att fastigheternas faktiska värdeförändringar bestäms och 

sedan fördelas vinsten utifrån någon typ av fördelningsnyckel (eller genom 

likadelning) mellan sakägarna. 
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5 Rättsfallsstudie 

I detta kapitel presenteras och analyseras utvalda rättsfall som berör FBL 5 kap. 2 §. 

Dessa har valt ut utifrån att de tillför något av relevans för förståelsen av när 

ersättning i mark är ändamålsenligt och på grund av de bedömningar och 

motiveringar som de olika instanserna gjort. Rättsfallen är förhållandevis spretiga 

och berör allt mellan samfällda torvmossar till bostadsfastigheter, vilket på ett 

illustrativt sätt belyser den breda tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § vid 

fastighetsregleringar. Samtliga rättsfall har ansetts vara av betydelse för 

examensarbetet. Rättsfallen presenteras i tematisk ordning och inleds med rättsfallen 

rörande samfälligheter. 

 

5.1 HovR Västra Sverige, 2002-03-20, Mål nr. Ö 1959-01 

Bakgrund 

En torvmosse blev vid laga skifte delad i ett stort antal lotter. Ägarna av Almedal 2:3, 

som gränsar till mossen, ansökte hos LM att mosslotterna skulle överföras till 

Almedal 2:3. Sökande träffade ÖK avseende överföring av lotterna med ett flertal av 

ägarna, men med två stycken kunde inte någon överenskommelse träffas. 

  

Förrättningen 

LM beslutade om överföring av samtliga mosslotter till sökandes fastighet. De två 

fastighetsägare som det inte träffats överenskommelse med överklagade förrättningen. 

En av fastighetsägare överklagade LM:s beslut och yrkade på ersättning i 

markvederlag. Som motiv för detta angav fastighetsägaren att denne använde sin 

andel i mossen som torvtäkt och fortsatt behövde tillgång till torvtäkt. Den andra 

fastighetsägaren yrkade på att beslutet skulle undanröjas.  

 

Fastighetsdomstolen 

FD resonerade kring huvudregeln i FBL 5 kap. 2 § och menade att i det aktuella fallet 

skulle markvederlag motverka de rationaliseringseffekter som uppnås genom den 

sökta åtgärden samt att motiveringen av överklagandet, att fortsatt ha tillgång till en 

torvtäkt, inte bedömdes vara relevant i sammanhanget. Därmed är FD:s bedömning 

att markvederlag inte är ändamålsenligt. 

 

Hovrätten 

HovR ansåg att markvederlag skulle utgöra belastning på en oproportionerligt stor 

areal av övrig mark. Anledningen till detta var främst att vid ersättning i 

markvederlag skulle det krävas att den befintliga samfällda vägen till torvmossen 

bibehölls. Detta skulle innebära att den samfällda vägen enbart skulle användas av 

fastighetsägaren som erhöll ersättning i markvederlag alternativt att servitut för väg 

bildas för ändamålet, vilket HovR ansåg vara orimligt. Därför ansåg HovR att 

ersättning i pengar var mer ändamålsenligt än markvederlag. 

 

Högsta domstolen 

HD fann ingen anledning att ge prövningstillstånd och därför står hovrättens dom fast. 
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5.2 Svea HovR, 2001-01-24, Mål nr. Ö 1375-00 

Bakgrund 

Vid en hemmansklyvning bildades en samfällighet med ändamålet båt- och 

uppsamlingsplats samt väg. På grund av landhöjningen har det samfällda området 

skiljts från stranden och har därmed spelat ut sin roll som båt- och upptagsplats. 

Ägarna av fastigheterna Djurö 4:26 och 4:27 ansökte till LM om att samfälligheten 

skulle överföras till Djurö 4:26 och 4:27. 

 

Förrättningen 

LM konstaterar att behovet av båt- och upptagsplats för delägarna i samfälligheten 

har lösts genom servitut och att de därför inte längre hade något behov av 

samfälligheten. Ägaren till en av de fastigheter som har andel i samfälligheten yrkade 

vid förrättningen på att ersättning skulle utgå i mark. LM menar att området får anses 

vara övergivet av delägarna och på grund av detta anser LM att ersättning i pengar är 

mer ändamålsenligt än markvederlag.  

 

Fastighetsdomstolen 

FD gör samma bedömning som LM. 

 

Hovrätten 

HovR konstaterar att om ersättning utgår i pengar uppfylls inte båtnadsvillkoret i FBL 

5 kap. 4 §. Båtnadsvillkoret skulle däremot vara uppfyllt om ersättning utgår i 

markvederlag. HovR hänvisar till FBL 5 kap. 2 § och menar att ersättning i mark har 

företräde framför ersättning i pengar. Vidare menar HovR att överföring av mark som 

ersättning till avträdaren inte i sig behöver vara påkallad för att den avsedda 

förbättringen ska vinnas, men att det inte får föreligga något hinder mot överföring av 

markvederlag av t.ex. plantekniska skäl. Förutsatt att övriga villkor är uppfyllda är det 

mer ändamålsenligt att genomföra åtgärden på så vis att båtnad finns, vilket det gör 

om ersättningen utgår i markvederlag. 

 

Eftersom det inte framkom något som tyder på att det finns något hinder mot 

markvederlag eller att det skulle strida med något villkor i 3 kap. eller 5 kap. FBL 

anser HovR att ersättning ska utgå i mark. HovR upphäver därför FD:s domslut och 

återförvisar förrättningen till LM för prövning av ersättning i markvederlag. 

 

Högsta domstolen 

HD fann ingen anledning att ge prövningstillstånd och därför står hovrättens dom fast. 

 

5.3 HovR Skåne/Blekinge, 2000-11-27, Mål nr. Ö 1826-98 

Bakgrund 

Vid en större omreglering och avveckling av onyttiga samfälligheter företog sig LM 

även fastighetsbestämning och fastighetsreglering av några s.k. sandjordsskiften med 

oklar fastighetstillhörighet. Sandjordsskiftena angränsar till fastigheten Ramåsa 19:3. 
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Under förrättningen uppgavs det att sandjordsskiftena under lång tid brukats av 

nuvarande och tidigare ägare av Ramåsa 19:3. Ägarna av Ramåsa 19:3 avstod att göra 

anspråk på äganderätten till sandjordsskiftena, men begärde att de skulle överföras till 

Ramåsa 19:3. Överföringen prövades i en separat förrättning. 

 

Förrättningen 

LM beslutade om överföring av sandjordsskiftena till Ramåsa 19:3. LM beslutade att 

ersättningen för skiftena skulle utgå i pengar med utgångspunkt i värdet av betesmark 

i området, men det fanns ingen motivering till varför markvederlag inte var 

ändamålsenligt. Ägarna av sandjordsskiftena överklagade LM:s beslut och yrkade i 

första hand att få behålla markområdena och i andra hand att högre ersättning skulle 

utgå. 

 

Fastighetsdomstolen 

FD konstaterar att den sökta åtgärden resulterar i en förbättrad arrondering och anser 

således att förbättringsvillkoret är uppfyllt. Dock anser FD att effekterna av den 

förbättrade arronderingen inte uppväger kostnaderna för fastighetsregleringen, vilket 

innebär att båtnadsvillkoret inte är uppfyllt och således kan inte åtgärden genomföras 

tvångsvis.  

 

Hovrätten 

HovR gör i stort samma bedömning som FD kring att det är tveksamt ifall 

båtnadsvillkoret är uppfyllt då ersättning utgår i pengar. Vidare menar HovR att en 

förbättrad arrondering kan uppnås med mindre olägenheter för de inblandade parterna 

genom markbyte då det finns en angränsande fastighet med likartade 

markförhållanden som är lämplig att använda till grund för markbyte. Med anledning 

av detta anser HovR att den önskade förbättringen av fastigheterna med fördel kan 

uppnås genom markbyte. På grund av detta tillåts inte den sökta åtgärden 

överföringen och överklagandet lämnas utan bifall. 

 

5.4 HovR västra Sverige, 1993-10-08, Mål nr. Ö 2284/92 

Bakgrund 

Ägaren av fastigheten Nord-Koster 1:288 ansökte till LM om fastighetsreglering av 

ett 50 kvm stort område tillhörande Nord-Koster 1:36 inom ett område med 

byggnadsplan. Markområdet som användes som infartsväg till Nord-Koster 1:288 

enligt avtalsservitut från 1940. Det fanns varken köp eller överenskommelse till grund 

för den sökta åtgärden och ansökningen till LM avsåg därmed en tvångsvis 

fastighetsreglering. 

 

Förrättningen 

LM fann att den sökta åtgärden var tillåten och beslutade om överföring av 

markområdet. Detta motiverade LM med att fastighetsindelningen överlag 

förbättrades i området genom åtgärden samt att den sökta åtgärden var förenlig med 

resterande bestämmelser i FBL. Det gjordes ingen prövning av ersättning i 
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markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § vid förrättningen. Ägaren av Nord-Koster 1:36 

överklagade LM:s beslut. 

 

Fastighetsdomstolen 

FD gör samma bedömning som LM. 

 

Hovrätten 

HovR håller i stort med FD i sin bedömning att fastighetsregleringen var 

genomförbar, dock tar HovR upp att LM inte prövat frågan om typ av ersättning vid 

förrättningen. På grund av att ersättningsfrågan inte prövats av LM kan HovR inte 

fatta beslut avseende ersättningen. HovR hänvisar till huvudregeln om ersättning i 

markvederlag i FBL 5 kap. 2 § i domskälet och återförvisar förrättningen till LM för 

prövning av ersättning i markvederlag (se avsnitt 4.3). 

 

5.5 HovR Västra Sverige, 1995-06-13, Mål nr. Ö 1731/94 

Bakgrund 

Rättsfallet avser samma ansökan om marköverföring som presenteras i avsnitt 5.4. 

Förrättningen var tidigare uppe i HovR (se avsnitt 5.4) som konstaterade att LM inte 

utrett möjligheterna att besluta om ersättning i markvederlag och återförvisade 

därmed förrättningen till LM (se avsnitt 4.3). 

 

Förrättningen 

Vid den återförvisade förrättningen fann LM inte att ersättning i pengar var mer 

ändamålsenligt än markvederlag. Således beslutade LM att ersättning till Nord-Koster 

1:36 utgick som markvederlag ifrån Nord-Koster 1:29 som markvederlag. Nord-

Koster 1:29 och Nord-Koster 1:36 ägs av samma personer. En mer utförlig 

beskrivning av lantmäteriförrättningen samt analys av densamma finns i avsnitt 4.3 i 

detta arbete. Den sökande fastighetsägaren överklagar LM:s beslut och menar att 

ersättning i markvederlag strider mot ändamålet med den sökta åtgärden. 

 

Fastighetsdomstolen 

FD gör samma bedömning som LM. 

 

Hovrätten 

HovR hänvisade till FBL 5 kap. 2 § och förarbetena till bestämmelsen och menade att 

ersättning i markvederlag har företräde framför ersättning i pengar när mark överförs 

genom fastighetsreglering. Vidare tar HovR upp att det är möjligt att markvederlag 

kan bestämmas att utgå från annan fastighet än den som fått lämna ifrån sig mark. 

HovR fann inte att ersättning i pengar skulle vara mer ändamålsenligt än 

markvederlag och gjorde därmed samma bedömning som LM. 

 

5.6 Svea HovR, 1992-03-23, Mål nr. Ö 1772/91 

Bakgrund 
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Fastigheten Sälen Västra 5:490 ägs av en skidanläggning och fastigheten Sälen Västra 

6:3 ägs av en fysisk person. Skidanläggningen ansöker till LM om fastighetsreglering 

av ett markområde från Sälen Västra 6:3 till Sälen Västra 5:490. Då det inte finns en 

ÖK eller köp till grund för ansökan avser den tvångsvis fastighetsreglering. 

 

Förrättningen 

LM beslutar om att ett område på 6,0120 hektar ska överföras från Sälen Västra 6:30 

till Sälen Västra 5:490. Vidare beslutade LM om att ersättning ska utgå i pengar. Som 

motivering till detta angav LM i protokollet följande: 

 

”Enligt 5 kap. 2§ [FBL] skall vederlag utgå i mark om ej ersättning i 

pengar är mer ändamålsenligt. Tillträdaren har erbjudit mark i 

vederlag. Mark som ligger i omedelbar rågranne till Sälen [Västra] 6:3 

på dess norra sida. Men ägaren till Sälen [Västra] 6:3 var inte alls 

intresserad av ersättningsmark.” 

 

Ägaren av Sälen Västra 6:3 överklagade förrättningen och yrkade i första hand på att 

beslutet ska undanröjas och i andra hand på att ersättningen för det överförda området 

höjs. 

 

Fastighetsdomstolen 

FD gjorde samma bedömning som LM. 

 

Hovrätten 

HovR diskuterar frågan om vilken typ av ersättning som ska utgå för den tvångsvisa 

fastighetsregleringen. Deras argumentation utgår från förarbetena till FBL. I 

förarbetena till FBL framgår det att lagstiftarens avsikt är att LM ska sträva efter att 

ersättning för överförd mark ska utgå i markvederlag samt att det är upptill LM att 

besluta om typ av ersättning (se avsnitt 3.2.3). HovR motiverar sitt skäl med följande: 

 

”Avträdaren har inga beaktningsvärda skäl att motsätta sig att vederlag 

i mark utgår för det område som begärs överfört från hennes fastighet. 

Såvitt hovrätten nu kan bedöma föreligger alltså förutsättningar för att 

låta markvederlag utgå och denna fråga skall, i enlighet med 

huvudprincipen vid fastighetsreglering prövas.” 

 

HovR konstaterar att frågan om ersättning i pengar eller markvederlag inte prövats 

tidigare. Frågan om markvederlag bör prövas av LM. HovR undanröjde FD:s utslag 

och LM:s samtliga beslut och återförvisade förrättningen till LM. 

 

5.7 HD, 1991-07-03, Mål nr. Ö 497/89 

Bakgrund 

A och B förvärvade en jordbruksfastigheten Knisslinge 5:10 med visst undantag. 

Undantaget var att det fanns arrendeavtal avseende bl.a. idrottsplats och skjutbana på 

delar av fastigheten. Kommunen begärde att få använda sin förköpsrätt för att säkra 
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det allmänna intresset av idrottsplats och skjutbana, men fick avslag av regeringen. 

Därefter ansökte kommunen om fastighetsreglering för att överföra dessa delar av 

fastigheten till en kommunägd fastighet tvångsvis. Markområdet var till stor del 

planlagd. Den sökta åtgärden skulle innebära en arealminskning på 11 procent för 

fastigheten. 

 

Förrättningen 

LM fann att den sökta åtgärden var tillåten och beslutade om överföring av 

markområdet. A överklagade LM:s beslut 

 

Fastighetsdomstolen 

FD gjorde samma bedömning som LM. 

 

Hovrätten 

HovR anser att den sökta marköverföringen medför en så väsentlig minskning av 

fastighetens graderingsvärde att åtgärden inte kan ske enbart utifrån FBL 5 kap. 

 

Högsta domstolen 

Inledningsvis diskuterar HD fastighetsskyddet och vad som krävs för att genomföra 

en fastighetsreglering tvångsvis. Därefter tar HD upp frågan om ersättning i form av 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. HD:s argument till varför det inte är aktuellt att 

ersätta avträdaren med markvederlag är följande: 

 

”Utredningen i denna del ger inte underlag för andra slutsatser än att 

en överföring av mark från Tegeborgsfastigheten i förevarande 

sammanhang skulle motverka lämplig planläggning av området samt att 

det inte finns någon annan mark eller andel i samfällighet som skulle 

kunna utgöra vederlag” 

 

HD tar även upp båtnadskravet, förbättringskravet samt väsentlighetskravet i sitt skäl 

till domslutet. Avslutningsvis konstaterar HD att något hinder mot 

fastighetsregleringen inte föreligger och fastställer därför FD:s domslut och 

återförvisar målet till HovR för avgörande i frågan om ersättning till avträdaren. 

 

5.8 Göta HovR, 1990-03-09, Mål nr. Ö 595/89 

Bakgrund 

Ägaren av fastigheten Lagnö 1:52 ansöker om fastighetsreglering av markområde 

från fastigheten Lagnö 1:54 till sin fastighet. Anledningen är att ägaren av Lagnö 1:52 

behöver utrymme för att kunna vidta reparations- och underhållningsarbeten på 

byggnaden som ligger precis vid gränsen. 

 

Förrättningen 

LM fann att den söka åtgärden var tillåten enligt FBL:s regler och beslutade därför 

om att överföra ett 2 meter brett markområde. 
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Fastighetsdomstolen 

Ägaren av Lagnö 1:54 yrkade att åtkomst till nödvändigt markområde kunde ske med 

servitut, men FD höll inte med och fann inga skäl till någon annan bedömning än den 

LM gjort. 

 

Hovrätten 

HovR anser att marköverföring är nödvändig, men det räcker med ett 1,2 meter brett 

markområde. Genom att marköverföringen omfattar ett mindre markområde finns det 

ett lämpligt markområde att göra markbyte med. Berörda fastigheter blir inte mindre 

lämpliga för att ersättning utgår i markvederlag och därför menar HovR att ersättning 

i markvederlag har företräde för ersättning i pengar. HovR återförvisade förrättningen 

till LM för nödvändig korrigering. 

 

5.9 HovR Skåne/Blekinge, 1975-12-19, Mål nr. Ö 121/75 

Bakgrund 

Ägaren av fastigheten Sparrarp 2:27 ansöker till LM om fastighetsreglering av 

markområde från Sparrarp 1:11 till Sparrarp 2:27. Markområdet var avskilt från 

resten av fastigheten, men låg i anslutning till Sparrarp 2:27. Till grund för den sökta 

åtgärden fanns varken ÖK eller köp och därmed avsågs det tvångsvis 

fastighetsreglering. Ägaren av Sparrarp 1:11 yrkade på ersättning i markvederlag vid 

förrättningen. 

 

Förrättningen 

LM fann att den sökta åtgärden var tillåten. LM konstaterar dels att ersättning i 

markvederlag skulle kräva att en större stengärdsgård skulle behöva flyttas samt att 

det även skulle innebära en mindre lämplig arrondering för Sparrarp 2:27. Således 

beslutade LM att ersättning ska utgå i pengar. 

 

Fastighetsdomstolen 

FD menar att ersättning i markvederlag skulle medföra en mindre lämplig arrondering 

för Sparrarp 2:27 och skulle, precis som LM påpekat, leda till högre kostnader i och 

med att stengärdsgården skulle behöva flyttas. FD anser därför att ersättning ska utgå 

i pengar. 

 

Hovrätten 

HovR gjorde samma bedömning som FD. 

 

Högsta domstolen 

HD fann ingen anledning att ge prövningstillstånd och därför står hovrättens dom fast. 

 

5.10 Växjö TR, 2017-03-10, Mål nr. F 3377-16 

I avsnitt 4.1 görs en genomgång av bakgrunden till målet, hur LM resonerade vid 

förrättningen och en kortfattad analys av detta. Därmed görs endast en genomgång av 

MMD:s domslut i detta avsnitt. 
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Ägaren av Everlöv 12:11 yrkade i MMD att LM:s beslut upphävs i sin helhet, att 

förrättningen återförvisas till LM för prövning av rätt till väg via servitut istället samt 

att ersättning ska utgå i pengar. 

 

Mark- och miljödomstolen 

MMD anser att marköverföringen mellan Everlöv 26:1 och Everlöv 12:13 inte 

uppfyller förbättringskravet då det inte finns belägg för att detta markområde på något 

vis förbättrar fastigheten. MMD konstaterar att servitut för väg skulle innebära stora 

fördelar för Everlöv 12:13, men det skulle även det av LM beslutade markbytet 

mellan Everlöv 12:13 och Everlöv 12:11 göra. MMD menar att då 

servitutsupplåtelsen inte bedöms vara sådant alternativt sätt att uppnå syftet med 

åtgärden som avses i FBL 5 kap. 6 § 2 st. och inte är nödvändig för att förbättra 

Everlöv 12:11 eller 26:1 kan servitutsupplåtelse inte beslutas utan medgivande från 

ägaren till Everlöv 12:13. 

 

MMD menar att ersättning i pengar innebära en totalt sett betydligt sämre lösning ur 

ett fastighetsindelningsperspektiv och således anser MMD att ersättning bör utgå i 

markvederlag. Som motiv för detta hänvisar MMD till FBL 5 kap. 2 § och anger att 

bestämmelsen är utformad på så vis att ersättning i markvederlag har företräde 

framför ersättning i pengar, givet att det är möjligt att ersätta med markvederlag med 

hänsyn till fastighetsrättsliga förhållanden. 

 

MMD håller med LM om att värderingen bör grundas på förändringen av 

fastigheternas marknadsvärden. Sammantaget är MMD eniga med LM gällande 

markbytet i stort, men upphäver LM:s beslut rörande marköverföringen från Everlöv 

26:1 till Everlöv 12:13 och återförvisar åtgärden till LM för nödvändiga 

korrigeringar. I övrigt står LM:s beslut fast. 

 

5.11 Övriga rättsfall av intresse för analysen 

HD, 2018-10-09, Mål nr. T 1523-17 

I stora drag handlar det s.k. Parkmålet inte i huvudsak om FBL 5 kap. 2 § och 

ersättning i markvederlag, men rättsfallet är likväl intressant för arbetet då LM har en 

motivering kring frågan om markvederlag i FBL 5 kap. 2 §. I protokollet motiverar 

LM beslutet att ersättning ska utgå i pengar med att på grund av kvarterens 

uppbyggnad är det varken lämpligt eller möjligt att ersätta mark mot mark. I 

efterföljande instanser tas inte frågan om ersättning i markvederlag upp utan det är 

främst förbättringsvillkoret i FBL samt egendomsskyddet i Europakonventionen och 

RF som behandlas. Därför är det inte relevant för detta arbete att ge någon vidare 

genomgång och analys av rättsfallet. Dock är det värt att notera att HD:s prejudikat 

innebär att tvångsvisa marköverföringar som inte är ett led i genomförandet av en 

detaljplan ska prövas inte bara mot FBL:s bestämmelser, utan även mot 

egendomsskyddet i regeringsformen. För ämnet som detta arbete handlar om innebär 

således HD:s prejudikat att möjligheterna att genomföra tvångsvis fastighetsreglering 

vid dessa fall kan komma att försvåras. HD:s domslut i rättsfallet kom hösten 2018 
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och är därmed väldigt färskt. Med anledning av detta är det svårt att spekulera kring 

hur prejudikatet i praktiken påverkar tvångsvisa fastighetsregleringar som inte är ett 

led i genomförandet av detaljplan. 

 

Göta HovR, 1997-07-11, Ö 718/96 

Rättsfallet berör tvångsvis markbyte av två skogsskiften genom fastighetsreglering 

mellan fastigheterna Trollamåla 2:2 och Trollamåla 2:5. LM bedömer att åtgärden är 

genomförbar och beslutar om markbytet. Skogsskiften bedöms vara ungefär lika 

mycket värda och därför utgår inte någon ersättning i pengar. Ägaren av Trollamåla 

2:5 överklagar förrättningen. I FD behandlas i huvudsak egendomsskyddet i RF 2 

kap. 18 § (numera RF 2 kap. 15 §). FD ansåg att åtgärden stred mot egendomsskyddet 

och undanröjde därför förrättningen, dock ska det påpekas att fastighetsrådet var 

skiljaktig och var inne på LM:s linje. HovR ansåg att eftersom åtgärden strider mot 

egendomsskyddet och allmänintresset av en rationellare fastighetsindelning inte 

uppväger nackdelarna med intrånget så är åtgärden inte tillåtlig. Även i HovR var 

fastighetsrådet skiljaktigt och anförde följande: 

 

”I förarbetena till 1994 års ändring av RF 2:18 har uttalats att 

ändringen inte föranledde några följdändringar i 

fastighetsbildningslagen (FBL). Vid ett sådant uttalande måste 

lagstiftaren rimligtvis ha beaktat fastighetsbildningslagens uppbyggnad 

och syfte att ge spelregler för fastighetsindelningens anpassning till en 

ändamålsenlig markanvändning under beaktande av bl.a. 

förmögenhetsskyddet (FBL 5:8) och viss kontroll från det allmänna. Den 

så klart uttalade spärrregeln i FBL 5:8 borde ha föranlett en kommentar 

om den inte längre skulle vara tillämplig och därmed mycket av lagens 

tillämpning falla. Lagens syfte är att anpassa fastighetsindelningen till 

en ändamålsenlig markanvändning och är därvid bl.a. grundläggande 

att mark bytes mot mark (FBL 5:2) där dock möjlighet till avvikelse 

föreligger inom i FBL 5:8 angiven gräns. Sammanfattningsvis skulle 

enligt mitt förmenande lagen inte rimligtvis opåverkad ha kunnat bestå 

om den i denna så centrala fråga fått en annan innebörd. 

Regeringsformens formulering “ingen kan tvingas avstå sin egendom 

….. Genom expropriation eller …..” är en “fientlig” ensidig 

konfiskatorisk handling utan hänsyn till markägaren i motsats till FBL:s 

förfaringssätt får såväl förrättningssökandens som motpartens 

synpunkter skall beaktas med i målet aktuella skyddsregler i 3 och 5 kap 

FBL. I det aktuella målet bytes mark mot mark av i princip samma 

värde. Eftersom åtgärden endast medför en omfördelning av 

fastighetsinnehav helt enligt intentionerna i FBL innebär åtgärden inget 

“avstående” av egendom som föranleder att åtgärden omfattas av 

grundlagsskyddet i 2:18 RF.” 

 



Markvederlag vid fastighetsreglering – En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § 

 

 64 

5.12 Analys av rättsfallen 

Rättsfallen i avsnitt 5.1 och 5.2 gällde ersättning vid fastighetsreglering av 

samfälligheter som ansågs vara överflödiga. Vid båda förrättningarna ansåg LM att, 

med hänsyn till att samfälligheterna inte längre var nödvändiga för delägande 

fastigheter, ersättning i pengar är mer ändamålsenligt än markvederlag. Avgörande 

instans var i första rättsfallet enig med LM:s resonemang och i det andra ansåg 

avgörande instans att ersättning i markvederlag var mer ändamålsenligt. HovR, som 

var avgörande instans i det första rättsfallet, grundade sitt avgörande till stor del på 

det faktum att markvederlag skulle strida mot de fördelar som den sökta åtgärden 

avsåg att resultera i. I det andra rättsfallen var det, även här, HovR som var avgörande 

instans. Som grund för avgörandet tog HovR upp att ersättning i markvederlag har 

företräde givet att det inte strider mot något villkor i FBL 3 kap. eller FBL 5 kap. Att 

HD inte gav prövningstillstånd till rättsfallen i avsnitt 5.1 och 5.2 innebär att HD inte 

ansåg HovR dömt fel i rättsfallen samt att en dom från HD i rättsfallen inte ansågs få 

betydelse som prejudikat i frågan. 

 

Utifrån avgörande instans utslag i rättsfallen i avsnitt 5.4, 5.5 samt 5.8 framgår det att 

ersättning i markvederlag har företräde framför ersättning i pengar givet att 

markvederlag inte strider mot bestämmelserna i FBL 3 kap. och 5 kap.  

 

Hovrätten, som är avgörande instans i rättsfallet rörande fastighetsreglering av 

sandjordsskiften som tas upp i avsnitt 5.3, har ett väldigt intressant resonemang i sitt 

domskäl. Resonemanget grundar sig på att i det aktuella rättsfallet skulle finnas 

båtnad vid markvederlag, men inte vid ersättning i pengar. Med hänseende till detta 

menar HovR att åtgärden inte kan genomföras tvångsvis om ersättning utgår i pengar, 

men om ersättning utgår i markvederlag vore åtgärden genomförbar. Ingen av 

parterna har vid lantmäteriförrättningen eller vid de andra instanserna yrkat på 

ersättning i markvederlag, men det går att utläsa ur hovrättens resonemang att om LM 

beslutat om ersättning i markvederlag mot samtliga sakägares vilja skulle åtgärden 

varit genomförbar.  

 

I praktisk bemärkelse innebär hovrättens skäl och domslut i rättsfallet i avsnitt 5.3 att, 

vid tvångsvisa åtgärder där ingen av sakägarna yrkat på markvederlag kan ersättning i 

markvederlag likväl bedömas vara ändamålsenligt. Detta innebär att om LM, i dessa 

fall, konstaterar att det inte finns båtnad vid ersättning i pengar, kan LM undersöka 

om det skulle finnas båtnad vid ersättning i markvederlag. Om det finns båtnad vid 

markvederlag kan åtgärden genomföras på detta vis utan att någon av parterna yrkat 

på markvederlag vid lantmäteriförrättningen. Anledningen till detta är i huvudsak att 

då åtgärden inte är genomförbar med ersättning i pengar, men genom markvederlag, 

är markvederlag ändamålsenligt oavsett vad sakägarnas åsikt är. 

 

I rättsfallet rörande fastighetsregleringen i Nord-Koster, som återfinns i avsnitt 5.5, 

yrkade ingen av sakägarna på ersättning i markvederlag vid lantmäteriförrättningen. 

Det var rentav så att sakägaren som ansökt om lantmäteriförrättningen överklagade 

LM:s beslut p.g.a. att denne ansåg att beslutet om ersättning i markvederlag stred mot 
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den sökta åtgärden. Efterföljande instanser ansåg, precis som LM, att ersättning i 

markvederlag var ändamålsenligt trots att ingen av sakägarna yrkat på det. Detta går 

att tolka på två vis. Antingen som att FBL 5 kap. 2 § tolkas som indispositiv och att 

ersättning i markvederlag alltid ska prövas vid fastighetsregleringar, oavsett vad 

sakägarna yrkat, eller som att bestämmelsen ska prövas vid tvångsvisa 

fastighetsregleringar. Att bestämmelsen ska prövas är inte detsamma som att den är 

indispositiv, med detta menas att LM ska tillämpa officialprincipen och därmed har 

till uppgift att utreda ärendet. En rimlig analys av detta rättsfall vore därmed att 

bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § alltid ska motiveras vid tvångsvisa 

fastighetsregleringar, oavsett om någon sakägare yrkat på ersättning i markvederlag 

eller ej. Vidare går det att spekulera kring huruvida detsamma gäller vid 

fastighetsregleringar där det inte föreligger en tvångssituation. Skillnaden där är dock 

att bestämmelsen i FBL 4 kap. 17 § 2 st. anger att det i många fall kan vara 

överflödigt att ange skäl till LM:s beslut, vilket innebär att FBL 5 kap. 2 § kanske inte 

behöver motiveras i själva förrättningsakten. 

 

I rättsfallet som berör en skidanläggning, se avsnitt 5.6, föredrar avträdaren ersättning 

i pengar.  LM konstaterar att det är möjligt att ersätta avträdaren med markvederlag, 

men då denne inte är intresserad av ersättningsmark beslutar LM om ersättning i 

pengar. Avgörande instans i rättsfallet, som är HovR, bedömer att eftersom det är 

möjligt att ersätta med markvederlag och detta inte skulle strida mot bestämmelserna i 

FBL 3 kap. och FBL 5 kap. ska LM pröva frågan oavsett om avträdaren är intresserad 

av detta eller ej. Hovrätten menar således att typen av ersättning inte är något som 

sakägarna kan besluta om. Utifrån detta avgörande bör LM därmed alltid ange någon 

slags skäl till sitt beslut om typ av ersättning vid förrättningen, oavsett om avträdaren 

vill bli ersatt med pengar eller markvederlag. Hovrättens domslut i rättsfallet går 

därmed emot tolkningen av FBL 5 kap. 2 § som framgår av Lantmäteriets Handbok 

FBL, där det framgår att sakägarnas synpunkter ska ges stor vikt vid prövningen 

gällande huruvida ersättning i markvederlag är ändamålsenligt. 

 

I rättsfallet som berör fastighetsreglering av bl.a. idrottsplats och skjutbana är inte 

frågan om typ av ersättning själva kärnan i målet, men likväl är rättsfallet intressant 

att studera för att få en förståelse för när det är ändamålsenligt att ersätta avträdaren 

med markvederlag. HD, som var avgörande instans, tog i skälet till domslutet upp att 

ersättning i markvederlag skulle motverka lämplig planläggning av området. Det vore 

mycket riktigt inte ändamålsenligt att ersätta med markvederlag om det skulle ha en 

negativ inverkan på planläggning och fastighetsbildningen på sikt. Utifrån detta går 

det att resonera kring huruvida ersättning i markvederlag aldrig är ändamålsenligt ifall 

det skulle motverka en lämplig planindelning. Dock ska det påpekas att eftersom FBL 

5 kap. 2 § inte var huvudfokus i rättsfallet är det fullt möjligt att HD inte avsåg detta 

med domslutet. 

 

I viss utsträckning är hovrättens domskäl i rättsfallet i avsnitt 5.8 intressant eftersom 

det visar på att det rentav kan vara så att ett mindre markområde fastighetregleras för 

att markvederlag ska vara ändamålsenligt. Detta betyder att det kan bli så att ett 

mindre markområde än sökande angav i ansökan till LM överförs om det möjliggör 
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ersättning i markvederlag. Självklart ska dock fortfarande ändamålet med den sökta 

åtgärden bli uppfyllt. 

 

Ur fastighetsdomstolens och hovrättens domslut i rättsfallet som tas upp i avsnitt 5.9 

går det att utläsa att om ersättning i markvederlag skulle leda till en sämre arrondering 

för en fastighetsägare, innebära höga merkostnader, samt inte förbättra arronderingen 

för området som helhet mer än vad ersättning i pengar gör är markvederlag inte 

ändamålsenligt. Detta ger en viss antydan till hur domstolar resonerar i frågan 

gällande vad som är ändamålsenligt enligt FBL 5 kap. 2 § och bl.a. att det, i likhet 

med vid ersättning i pengar, givetvis ska göras en avvägning mellan enskilda och 

allmänna intressen. För att dra någon slutsats av mer generell karaktär rörande när det 

är ändamålsenligt med ersättning i markvederlag skulle det vara behövligt med fler 

rättsfall av denna typ. 

 

Rättsfallet som tas upp i avsnitt 5.10 går i praktiken att likställa med en 

omarrondering i väldigt liten skala, då avsikten var att förbättra fastighetsindelningen 

genom markbyte. MMD:s resonemang kring att ersättning i markvederlag är mer 

ändamålsenligt är kortfattat, men likväl är det uppenbart att den sökta åtgärden bäst 

löses genom markbyte. Denna förrättning stämmer väl överens med hur lagstiftaren 

avsåg att FBL 5 kap. 2 § skulle tillämpas på så vis att åtgärden berör få fastigheter 

och avsikten är att förbättra fastighetsindelningen. 

 

Det s.k. Parkmålet är på sätt och vis relevant då det i förlängningen kan innebära att 

tvångsvisa fastighetsregleringar som inte är ett led i genomförandet av detaljplan kan 

komma att försvåras.
122

 Eftersom ersättning i markvederlag, utifrån resultatet av 

rättsfallen, i huvudsak verkar vara aktuellt vid fastighetsregleringar som inte är ett led 

i genomförandet av detaljplan kan således möjligheterna på sikt försämras för 

ersättning i markvederlag. Motiveringen i det s.k. Parkmålet till att ersättning ska utgå 

i pengar p.g.a. kvarterens struktur är föga förvånande med hänseende till att de 

berörda fastigheterna ligger inom tätbebyggt område och byggnaderna på 

fastigheterna därmed ligger väldigt tätt.  

 

Det i HovR skiljaktiga fastighetsrådet i rättsfallet rörande markbytet i Trollamåla 

konstaterar, helt riktigt, att åtgärden i praktiken endast är en omfördelning av mark 

där markområdena har samma värde. Fastighetsrådet anser att en tvångsvis 

fastighetsreglering där avträdaren ersätts med markvederlag av samma värde som 

marken denna avstod inte är en sådan konfiskatorisk handling som egendomsskyddet 

ska skydda mot och därför menar fastighetsrådet att egendomsskyddet inte ska prövas 

överhuvudtaget av instanserna. Att byta mark mot mark med motsvarande värde är 

precis det förfarande som avsågs med huvudregeln om mark som ersättning och 

därmed är markbytet i detta rättsfall helt i enlighet med intentionerna med FBL 5 kap. 

2 §. Markbytet är utifrån FBL:s regelverk genomförbar och markbytet innebär i 

praktiken enbart en omfördelning av sakägarnas markinnehav. Storleken på 
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 2019-04-01 utkom en dom från MÖD (MÖD F 11186-17) som antyder att det inte heller 

vid plangenomförande är säkert att det går att genomföra tvångsvis fastighetsreglering ifall det 

skulle strida mot RF 2 kap. 15 §. 
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sakägarnas markinnehav är likvärdigt före och efter åtgärden och därför är det 

besynnerligt att FD och HovR anser att åtgärden strider mot egendomsskyddet. Att 

RF 2 kap. 15 § ska prövas vid tvångsvisa fastighetsregleringar har även i senare 

rättsfall konstaterats i domstol. Det har gjorts av HD i det s.k. Parkmålet samt av 

MÖD i domen F 11186-17. 

 

På grund av att det endast finns ett fåtal rättsfall som berör ersättning i markvederlag 

enligt FBL 5 kap. 2 § är det svårt att dra någon generell slutsats kring rättsläget i 

allmänhet och instansernas bedömningar gällande vad som är ändamålsenligt i 

synnerhet. För att göra detta behövs fler rättsfall som behandlar ersättning i 

markvederlag, vilket i dagsläget saknas. Dock går det att, utifrån dömande instans 

skäl till domsluten i de analyserade rättsfallen, göra några konstateranden gällande 

rättsläget. Då konstaterandena i huvudsak grundar sig på hovrättsdomar har de dock 

inte samma tyngd som HD:s domslut. Baserat på rättsfallen i avsnitt 5.1–5.10 kan 

följande konstateranden göras: 

 

 I rättsfallet i avsnitt 5.1 konstaterar dömande instans att ersättning i 

markvederlag skulle innebära att den samfällda vägen till torvmossen skulle 

behöva bibehållas. Detta skulle innebära att endast en fastighetsägare skulle 

använda den samfällda vägen, vilket dömande instans anser är en 

oproportionerligt stor belastning på kringliggande fastigheter. Utifrån detta 

går det att konstatera att då ersättning i markvederlag skulle utgöra en 

oproportionerlig belastning på övriga fastigheter är det inte ändamålsenligt. 

 I rättsfallen i avsnitt 5.2 konstaterar dömande instans att det inte finns båtnad 

vid ersättning i pengar. Däremot finns det båtnad vid ersättning i 

markvederlag. Eftersom det enbart finns båtnad vid ersättning i markvederlag 

anser dömande instans att detta är ändamålsenligt. Utifrån detta går det att 

konstatera att i de fall då det endast finns båtnad vid ersättning i 

markvederlag är det ändamålsenligt. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.3 konstaterar dömande instans att en förbättrad 

arrondering kan uppnås med mindre olägenheter för de inblandade parterna 

genom markbyte. Vidare menar HovR Med anledning av detta anser HovR 

att den önskade förbättringen av fastigheterna med fördel kan uppnås genom 

markbyte. Utifrån detta går det att konstatera att då ersättning i markvederlag 

skulle innebära en bättre arrondering än ersättning i pengar är det mer 

ändamålsenligt. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.4 konstaterar dömande instans att frågan om 

markvederlag inte utretts vid lantmäteriförrättningen och återförvisar därför 

förrättningen till LM för prövning av FBL 5 kap. 2 §. Utifrån detta går det att 

dra slutsatsen att LM ska utreda och motivera sitt beslut i frågan om 

ersättning. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.5 yrkade ingen sakägare på ersättning i markvederlag 

vis förrättningen eller i efterföljande instanser. Likväl lyfte dömande instans 

frågan om markvederlag och ansåg att det var ändamålsenligt med ersättning 

i markvederlag. Detta går att tolka som att även fast ingen av sakägarna vid 

lantmäteriförrättningen yrkat på ersättning i markvederlag kan ersättning i 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20F%2011186-17%20Dom%202019-04-01.pdf
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markvederlag utgå. Det ska dock påpekas att domstolars prövningsram är 

mycket snävare än LM:s utredningsplikt. För att domstol ska ha möjlighet att 

lyfta en fråga som parterna inte yrkat på krävs i praktiken att det vore ett 

allvarligt rättegångsfel att inte lyfta frågan. Sålunda ansåg dömande instans i 

detta rättsfall att det är ett allvarligt rättegångsfel att det inte framgick av 

förrättningsakten att frågan om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 

§ prövats. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.6 var avträdaren, vid lantmäteriförrättningen, tydlig 

med att vederbörande inte ville bli ersatt med mark. Även fast ingen av 

parterna i efterföljande instanser yrkade på ersättning i markvederlag ansåg 

dömande instans att ersättning i markvederlag var ändamålsenligt. Som motiv 

till detta angav dömande instans att det krävs beaktansvärda skäl för att 

motsätta sig att markvederlag ska utgå om det bedöms vara ändamålsenligt. 

Sålunda ansåg dömande instans även i detta rättsfall att inte lyfta frågan om 

ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § är att likställa med ett 

allvarligt rättegångsfel. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.7 bedömde HD att det inte fanns lämplig bytesmark att 

tillgå samt att markvederlag skulle motverka ändamålsenligt planläggning. 

Vilken av dessa anledningar som var huvudorsaken till HD:s domslut framgår 

inte av domskälet, men undertecknads tolkning är att huvudanledningen är att 

markvederlag skulle motverka ändamålsenlig planläggning. Med detta menas 

att även fast det funnits båtnad för ersättning i markvederlag skulle HD, p.g.a. 

att det motverkar ändamålsenligt planläggning av området, bedöma att 

markvederlag inte är ändamålsenligt. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.8 bedömde dömande instans att olägenheterna vid 

ersättning i markvederlag skulle vara mindre än vid ersättning i pengar och 

återförvisade förrättningen till LM för prövning av ersättning i markvederlag. 

Utifrån detta drar undertecknad slutsatsen att om ersättning i markvederlag 

resulterar i bättre arrondering samtidigt som det uppnås med mindre 

olägenheter än ersättning i pengar är markvederlag ändamålsenligt. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.9 bedömde dömande instans att ersättning i 

markvederlag skulle leda till en sämre arrondering än ersättning i pengar och 

således var ersättning i pengar mer ändamålsenligt. Utifrån detta går det att 

utläsa att om ersättning i markvederlag skulle leda till en försämrad 

arrondering för en berörd fastighet, jämfört med ersättning i pengar, och 

samtidigt inte resultera i en bättre arrondering sammantaget är markvederlag 

inte ändamålsenligt. 

 I rättsfallet i avsnitt 5.10 menade dömande instans att ersättning i pengar 

sammantaget skulle leda till en sämre fastighetsindelning än ersättning i 

markvederlag. Således ansåg dömande instans att ersättning markvederlag 

ändamålsenligt. Utifrån detta drar undertecknad slutsatsen att då ersättning i 

pengar sammantaget skulle leda till en sämre fastighetsindelning än ersättning 

i markvederlag är markvederlag ändamålsenligt 

 

Utifrån dessa konstateranden gällande rättsläget går det att upprätta följande 

sammanställning: 
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 LM ska utreda och motivera sitt beslut i frågan om ersättning i pengar eller 

markvederlag om det finns misstankar om att markvederlag skulle vara 

ändamålsenligt. (HovR västra Sverige 1993-10-08, Ö 2284/92) 

 Även fast ingen av sakägarna vid lantmäteriförrättningen yrkat på ersättning i 

markvederlag kan ersättning i markvederlag utgå under vissa förutsättningar. 

(HovR, 1995-06-13, Ö 1731/94) 

 Om ersättning i markvederlag skulle leda till en försämrad arrondering för en 

berörd fastighet, jämfört med ersättning i pengar, och samtidigt inte resultera 

i en bättre arrondering sammantaget ska ersättning utgå i pengar. (HovR 

Skåne/Blekinge, 1975-12-19, Ö 121/75) 

 Om det inte uppstår större olägenheter vid ersättning i markvederlag jämfört 

med ersättning i pengar så har ersättning i markvederlag har företräde. (Göta 

HovR, 1990-03-09, Ö 595/89) 

 Om markvederlag bedöms motverka lämplig planläggning bör ersättning utgå 

i pengar. (HD, 1991-07-03, Ö 497/89) 

 Det krävs beaktansvärda skäl för att motsätta sig att markvederlag ska utgå 

om det bedöms vara ändamålsenligt, dock ges det inte exempel på vad 

beaktansvärda skäl kan vara i detta sammanhang. (Svea HovR, 1992-03-23, 

Ö 1772/91) 

 Om ersättning i markvederlag resulterar i bättre arrondering samtidigt som 

det uppnås med mindre olägenheter än ersättning i pengar ska ersättning i 

markvederlag utgå. (HovR Skåne/Blekinge, 2000-11-27, Ö 1826-98) 

 Om ersättning i markvederlag resulterar i båtnad, men ersättning i pengar inte 

gör det, är det ändamålsenligt att ersätta i markvederlag. (Svea HovR, 2001-

01-24, Ö 1735-00) 

 Om markvederlag skulle utgöra belastning på en oproportionerligt stor areal 

av övrig mark är det inte ändamålsenligt. Exempel på detta är om en samfälld 

väg inte kan lösas in p.ga markvederlaget. (HovR Västra Sverige, 2002-03-

20, Ö 1959-01) 

 Om ersättning i pengar sammantaget skulle leda till en sämre 

fastighetsindelning än ersättning i markvederlag är markvederlag 

ändamålsenligt. (Växjö TR, 2017-03-10, F 3377-16) 

 

Återkoppling handbok FBL 

I Lantmäteriets Handbok FBL framgår det att stor vikt ska läggas vid sakägarnas 

åsikter vid LM:s bedömning av typ av ersättning. Att HovR i rättsfallet i avsnitt 5.6 

anser att det krävs beaktansvärda skäl för att LM ska frångå huvudregeln om 

ersättning i markvederlag då markvederlag bedöms vara ändamålsenligt 

överensstämmer illa med att stor vikt ska tas vid sakägarnas synpunkter. Vidare 

innebär hovrättens dom i rättsfallet i avsnitt 5.5 att även fast ingen av sakägarna yrkat 

på ersättning i markvederlag kan det vara ändamålsenligt, även detta rimmar illa med 

att stor vikt ska läggas vid sakägarnas synpunkter. I båda dessa rättsfall lyftes frågan 

om ersättning i markvederlag utan att någon av parterna i någon instans yrkat på det 

och sålunda ansåg dömande instans att det vore ett allvarligt rättegångsfel att inte 

lyfta frågan. Att HovR i vissa situationer anser att det är ett allvarligt rättegångsfel att 
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inte lyfta frågan om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § i domstol visar 

på att bestämmelsen ska prövas och motiveras av LM. Vidare visar dessa rättsfall att 

HovR anser att även då sakägarna är ense om ersättning i pengar bör LM skriftligen 

pröva FBL 5 kap. 2 §. Resterande rättsfall behandlar i huvudsak när ersättning i 

markvederlag bedöms vara ändamålsenligt av domstol och då det inte framgår av 

Handbok FBL vad som avses med ändamålsenligt är det inte möjligt att återkoppla de 

enskilda rättsfallen med Handbok FBL. Det är dock anmärkningsvärt att domstolarna 

generellt i de analyserade rättsfallen inte tar hänsyn till parternas synpunkter gällande 

typ av ersättning. Att domstolarna generellt sett inte beaktar parternas synpunkter 

gällande typ av ersättning överensstämmer illa med formuleringen i Handbok FBL att 

stor vikt ska läggas vid sakägarnas synpunkter. 
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6 Synen på FBL 5 kap. 2 § 

I detta kapitel presenteras utfallet av kontakten med tekniska råd, 

förrättningslantmätare samt genomsökningen av förrättningsakter i Lantmäteriets 

Arkivsök. 

 

6.1 Mark- och miljödomstolar 

För en uppfattning av hur frågan om ersättning i markvederlag hanteras i domstol 

samt som ett försök att få tag på relevanta rättsfall har tekniska råd i MMD 

kontaktats. Kontakten har skett per telefon samt via e-post. 

 

6.1.1 Tekniska råd 

Daniel Janonius Löwgren, Umeå tingsrätt 

Daniel arbetar som tekniskt råd i MMD på Umeå tingsrätt. Daniels uppfattning är att 

huvudregeln om mark som ersättning enligt FBL 5 kap. 2 § väldigt sällan tillämpas i 

praktiken av LM och sällan behandlas i MMD. Han menar att 

fastighetsregleringsinstitutet delvis har baserats på det gamla förrättningsinstitutet 

ägoutbyte, som användes som ett sätt att ”jämna ut” fastighetsgränser. Av förarbetena 

till FBL menar Daniel att det går att utläsa att lagstiftaren inte riktigt kunde förutse i 

vilken stor utsträckning fastighetsreglering skulle komma att användas, framförallt 

som ett smidigt sätt att förvärva mark istället för genom avstyckning och 

sammanläggning. Daniel menar att regeln med ersättning i markvederlag i huvudsak 

blir aktuell att tillämpa vid omarronderingsföretag och andra större 

fastighetsregleringar. Vid omarronderingar är det nog inte ovanligt att frågan om 

marktilldelning överklagas, men omarronderingar är något av ett specialfall i 

sammanhanget då själva avsikten med åtgärden är att genomföra markbyte. Vid 

plangenomförande finns sällan något utrymme att ersätta i mark, då det snarare är 

fråga om rent avstående av mark och vid plangenomförande är det typiskt sett frågan 

om ersättningens storlek parterna är oense om och inte typen av ersättning.
123

 

 

Göran Carlsson och Roger Ödmark, Vänersborgs tingsrätt 

Göran och Roger arbetar som tekniska råd i MMD på Vänersborgs tingsrätt. De har 

inte varit med om att ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §, utifrån de 

premisser som examensarbetet avser, har tagits upp i MMD Vänersborg. Vidare 

menar Göran och Roger att markbyte har berörts i MMD, men då har det handlat om 

större infrastrukturprojekt där huvudfokus i målet inte var markbytet i sig. De påpekar 

att det i huvudsak bör vara skogsägare och jordbrukare som är intresserade av 

ersättning i mark eftersom dessa verksamheter är anpassade efter en viss areal mark. 

Deras hypotes till varför denna typ av fråga inte hanterats i MMD i Vänersborg under 

de senaste åren är att det krävs synnerligt specifika omständigheter för att ersättning i 

markvederlag ska vara aktuell och rimligen hanteras denna fråga därmed väldigt 
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sällan av LM. Om frågan hanteras väldigt sällan av LM kan sålunda inte frågan 

hamna hos MMD särskilt ofta heller.
124

 

 

Monica Haapaniemi, Nacka tingsrätt 

Monica arbetar som tekniskt råd i MMD på Nacka tingsrätt. Monica har arbetat som 

tekniskt råd i MMD under de senaste 11 åren och har så vitt hon kan minnas aldrig 

hanterat ett mål där FBL 5 kap. 2 § varit i fokus. Det har förekommit mål där frågan 

om markbyte hanterats, men dessa har handlat om infrastrukturprojekt samt 

omfattande omarronderingar och därmed är dessa mål inte inom examensarbetets 

ämne. Monica har värderingsbakgrund och menar att ersättning i pengar är att föredra 

eftersom det vid ersättning i markvederlag kan antas bli diskussioner parterna emellan 

angående rättviseaspekter såsom att den ena parten får mer mark än den avstår.
125

 

 

6.1.2 Reflektioner 

Att tekniska råden var ense om att ersättning i markvederlag väldigt sällan hanteras av 

MMD stärker tesen om att bestämmelsen om ersättning i markvederlag i FBL 5 kap. 

2 § sällan tillämpas. Tre av de tillfrågade tekniska råden svarade att de inte kunde 

minnas att de hanterat något mål rörande ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 

2 §. Det fjärde tillfrågade tekniska rådet gav inte något uttryckligt svar på frågan om 

vederbörande hanterat något mål rörande FBL 5 kap. 2 §, men tryckte på att FBL 5 

kap. 2 § sällan tillämpas av LM och MMD. De tekniska råden hade tre vitt skilda 

hypoteser kring varför mål rörande FBL 5 kap. 2 § sällan hamnar i MMD.  

 

Att det finns någon slags ”rättviseaspekt” kring ersättning i mark som kan resultera i 

diskussioner och konflikter är en väldigt intressant tanke som LM säkerligen har i 

åtanke vid tvångsvisa fastighetsregleringar. Rentav kan det vara på så vis att detta 

resonemang i vissa lägen gör så att ersättning utgår i pengar istället. Det ska i teorin 

inte påverka LM:s bedömning, men det kan mycket väl ligga något i att i praktisk 

bemärkelse tar LM hänsyn till denna aspekt.  

 

Hypotesen att orsaken till att frågan om ersättning i markvederlag sällan kommer upp 

i MMD är för att LM inte hanterar frågan särskilt ofta överensstämmer väl med den 

genomförda undersökningen av fastighetsregleringar samt kontakt med 

förrättningslantmätare på lantmäterimyndigheter. Varför detta är fallet är dock oklart. 

En rimlig delorsak är att det sällan sker fastighetsregleringar med tvång, en majoritet 

sker med ÖK alternativt köp. I dessa situationer behöver LM, i vissa lägen, inte ange 

ett tydligt skäl till ersättningsbeslutet p.g.a. FBL 4 kap. 17 § 2 st. som anger att skäl 

till LM:s beslut inte är nödvändiga då de bedöms vara överflödiga. Att frångå en 

huvudregel bör dock alltid behöva motiveras vid lantmäteriförrättningar, vilket gör 

denna orsak bristfällig. 

 

Att anledningen till att FBL 5 kap. 2 § sällan behandlas i MMD beror på att parterna 

sällan yrkar på det och att MMD således inte behandlar frågan verkar rimligt.  Varför 
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parterna inte yrkar på ersättning i markvederlag är dock oklart. Det kan t.ex. bero på 

att det inte är typ av ersättning som de är oense om eller att avträdaren inte är 

intresserad av att bli ersatt i mark. Vid plangenomförande är det, p.g.a. att det är 

osannolikt att det finns ändamålsenlig mark att tillgå som kompensation, osannolikt 

att avträdaren kan bli ersatt med mark och detta kan ha inverkan på parternas 

yrkanden i MMD. 

 

En annan orsak till att frågan om mark som ersättning enligt FBL 5 kap. 2 § sällan 

behandlas i MMD kan vara att MMD:s prövningsram är väldigt snäv i jämförelse med 

prövningen LM gör vid lantmäteriförrättningar. Vid lantmäteriförrättningar gäller 

officialprincipen (av LM även benämnd utredningsplikten), vilket innebär att LM har 

ansvaret att utreda ärendet.
126

 MMD:s prövningsram beror däremot i stor utsträckning 

på parternas yrkanden. Undantaget är frågor som är att jämföra med grova 

rättegångsfel, exempelvis underlåtenhet att alls ta ett ersättningsbeslut där sådant 

krävs. Detta innebär att för att frågan om mark som ersättning enligt FBL 5 kap. 2 § 

ska behandlas av MMD krävs det generellt sett att någon part yrkar på det eller att 

inte pröva frågan är att likställa med ett grovt rättegångsfel. 

 

6.2 Lantmäterimyndigheter 

För en uppfattning av hur frågan om ersättning i markvederlag hanteras på 

lantmäterimyndigheter har förrättningslantmätare på tjugotvå lantmäterikontor 

kontaktats. Kontakten har i huvudsak skett per mejl. 

 

6.2.1 Svar från lantmäterikontor 

Tjugotvå stycken lantmäterikontor kontaktades med frågan huruvida de beslutat om 

ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § under de senaste åren. På de statliga 

lantmäterikontoren kontaktades funktionscheferna vid e-post. De kommunala 

lantmäterimyndigheterna kontaktades genom den e-postadress som angavs på 

respektive kommuns hemsida. Dessa e-postadresser var sålunda exempelvis 

lantmäteri@kommun.se och dylika e-postadresser.  

 

Av tretton personer på tretton stycken lantmäterikontor som bevarade frågan var det 

endast en person som angav att någon på lantmäterikontoret beslutat om ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § under de senaste åren (se bilaga 3). Några av de 

tillfrågade lantmäterikontoren gav ett utvecklande svar på frågan ”Har ni på XX 

beslutat om ersättning i markvederlag enligt FBL 5kap. 2 § vid någon 

fastighetsreglering under de senaste åren?”.  Av korrespondenterna är det sju 

stycken som är chef på lantmäterikontoret, fem stycken är förrättningslantmätare samt 

en som är lantmäterihandläggare. Här nedan presenteras de svar där den tillfrågade 

personen gav ett utvecklande svar på frågan. Undertecknad bedömer att det inte tillför 

något till arbetet att ange mer informationen om personerna som besvarade mejlet än 

vederbörandes yrkestitel och därför är personerna anonyma. 
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”Tyvärr har vi inte något ärende som passar in på din beskrivning från 

senare år.” 

- KLM-chef lantmäterimyndighet 

 

”Vi kan inte minnas att vi haft några ärenden där FBL 5:2 blivit 

prövat.” 

- chef kommunal lantmäterimyndighet 

 

”I de allra flesta fall grundas marköverföringar på en ÖK eller ett 

jord[a]balksförvärv. I fallen med ÖK ’lägger vi oss inte i’ vad som är 

överenskommet, oavsett om de är överens om markbyte eller ersättning i 

pengar.” 

- förrättningslantmätare 

 

”Jag får nog erkänna att vi här på XX inte prövar 5:2 överhuvudtaget, i 

alla fall inte medvetet.” 

- förrättningslantmätare 

 

”Vi pratade om FBL 5:2, men ingen kan dra sig till minnes någon sådan 

förrättning här. Det vanliga är ju trots allt att det ersätts med pengar, 

även om mark är den ursprungliga tanken.” 

- lantmäterichef 

 

”Såvitt jag kan minnas har vi på XX inte beslutat om ersättning i mark 

vid någon förrättning överhuvudtaget.” 

- förrättningslantmätare 

 

”Grunden är att 5:2 inte är dispositiv men vi ser det som svårt att inte ta 

hänsyn till berörda sakägares synpunkter. Frågan har dock inte 

aktualiserats på många år (>5) eftersom det absolut vanligaste är att 

ersättningen sker i pengar.” 

- chef kommunal lantmäterimyndighet 

 

”De fastighetsregleringar som vi gjort hittills (som vi kan komma ihåg) 

har grundats på överenskommelser så vi har inget att tillföra tyvärr.” 

  - förrättningslantmätare 

 

”Hittills har vi endast haft tvångsvisa förrättningar där det varit fråga 

om ersättning i pengar. Är sakägarna överens så utgår vi från detta och 

gör ingen närmare prövning av 5:2.” 

- förrättningslantmätare 

 

6.2.2 Reflektioner 

LM verkar ytterst sällan besluta om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. 

Vidare verkar det utifrån svaren som att LM generellt sett inte prövar FBL 5 kap. 2 §. 

Att LM inte verkar pröva FBL 5 kap. 2 § kan mycket väl vara p.g.a. LM verkar göra 
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tolkningen att då sakägarna är ense om ersättning i pengar är det mer ändamålsenligt 

än markvederlag. Denna tolkning av bestämmelsen har sin utgångspunkt i det faktum 

att formuleringen då det är ändamålsenligt, som återfinns i bestämmelsen, är väldigt 

vag och öppen för tolkningar. Även i Lantmäteriets handbok FBL framgår det att LM, 

vid prövningen av huruvida ersättning i markvederlag är ändamålsenligt, ska lägga 

stor vikt vid sakägarnas synpunkter. Att besluta om ersättning i enlighet med 

sakägarnas synpunkter (eller brist på synpunkter) är att lägga stor vikt vid dem. 

Därför är tolkningen som verkar vara gängse bland lantmäterimyndigheter i sak inte 

felaktig, men det bör framgå av förrättningsakten varför huvudregeln om ersättning i 

mark frångås.  

 

Att betrakta FBL 5 kap. 2 § som dispositiv, som några av svaren i avsnittet ovan ger 

uttryck för, är felaktigt eftersom bestämmelsen i sin ordalydelse inte är dispositiv. Det 

går dock att, utifrån resonemanget i stycket ovan, tolka bestämmelsen som indirekt 

dispositiv. Att en bestämmelsen är indirekt dispositiv anser undertecknad inte är 

samma sak som att den är dispositiv, men vid förrättningshandläggning bör det inte 

vara skillnad mellan en dispositiv och indirekt dispositiv bestämmelse i praktiken. 

Dock innebär givetvis officialprincipen (av LM även kallad utredningsplikten) att 

ärendet ska utredas. Undertecknad är av uppfattningen att även en bestämmelse som 

på ett indirekt vis kan bedömas vara dispositiv ska prövas av LM enligt 

utredningsplikten.  

 

Det är oklart huruvida svaren som erhölls reflekterar lantmäterikontorets syn på FBL 

5 kap. 2 § eller endast är personen som besvarade mejlets åsikter i frågan. Baserat på 

faktumet att ett flertal av svaren angav vi pratade eller vi prövar anser dock 

undertecknad att svaren kan antas spegla kontorets syn på FBL 5 kap. 2 §. 

 

6.3 Förrättningsakter 

I avsnittet nedan presenteras utfallet av sökandet efter förrättningsakter som hanterar 

FBL 5 kap. 2 §. 

 

6.3.1 Allmänt om resultatet av genomsökningen i Arkivsök 

Syftet med att genomföra en manuell genomsökning i Lantmäteriets Arkivsök var dels 

att få tag på förrättningsakter där LM beslutar om att ersättning ska utgå i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § samt att undersöka huruvida LM prövar FBL 5 

kap. 2 § vid fastighetsregleringar. Genomsökningen i Lantmäteriets Arkivsök 

genomfördes på två sätt. Dels genom en undersökning av generell karaktär där 

samtliga fastighetsregleringar under en tidsperiod studerades och dels genom en 

metodisk undersökning av tvångsvisa fastighetsregleringar.  

 

Av de 778 stycken fastighetsregleringar som undersöktes var det ingen som 

omnämnde FBL 5:2 eller FBL 5 kap. 2 § i sitt ersättningsskäl eller ersättningsbeslut. 

Det ska dock påpekas att vid genomsökningen av dessa 778 stycken förrättningsakter 

gjordes ingen skillnad mellan de fastighetsregleringar som skedde tvångsvis och de 

som grundades på ÖK alternativt köp. 
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Av åtta stycken tvångsvisa fastighetsregleringarna som genomfördes i Skåne län 

under år 2018 var det ingen av dem som i skälet till ersättningsbeslutet, redogörelsen 

eller värdeutlåtandet hade direkt eller indirekt hänvisning till huvudregeln att 

ersättning ska utgå i markvederlag eller på något vis överhuvudtaget prövade frågan.  

 

Lantmäteriets stöd Information och samverkan kunde inte finna några 

förrättningsakter av relevans för examensarbetet. Genom i huvudsak mejlkontakt med 

personer på Lantmäteriet och kommunala lantmäterimyndigheter (se bilaga 1 och 2 

för orter) framkom det endast en förrättningsakt som beslutar om ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. Denna förrättningsakt uppfyller de premisser 

som angavs i början av arbetet. Vid kontakten med förrättningslantmätare framkom 

även att huvudregeln om markvederlag ytterst sällan tillämpas i praktiken. Det 

framkom det även ett par förrättningsakter där det motiverades varför ersättning i 

markvederlag inte var ändamålsenlig samt akter där markbyten sker utefter en ÖK.  

 

Samtliga fastighetsregleringar under en avgränsad tidsperiod 

Tanken med genomsökningen av samtliga fastighetsregleringar som införts i 

fastighetsregistret under en avgränsad tidsperiod var i huvudsak att bilda en 

uppfattning av huruvida FBL 5 kap. 2 § prövas vid fastighetsregleringar i allmänhet. 

Vidare var avsikten att erhålla förrättningsakter att inkludera i fallstudien av detta 

examensarbete. Genomsökningen utgick från årsskiftet 2017/2018 och avsåg 

fastighetsregleringar i Skåne län, Hallands län samt Västra Götalands län. 

Genomsökning gick till på sådant vis att ersättningsskälet lästes igenom. 

 

Åtgärd: Fastighetsreglering 

Län: Skåne 

Tidsperiod:  3 januari 2018 – 15 maj 2018 

Antal genomsökta: 400 

 

Åtgärd: Fastighetsreglering 

Län: Halland 

Tidsperiod:  3 januari 2018 – 20 juni 2018 

Antal genomsökta: 200 

 

Åtgärd: Fastighetsreglering 

Län: Västra Götaland 

Tidsperiod:  2 januari 2018 – 23 januari 2018 

Antal genomsökta: 178 

 

Av dessa fastighetsregleringar var det ingen som omnämnde FBL 5:2 eller FBL 5 

kap. 2 § i sitt ersättningsskäl eller ersättningsbeslut. Sålunda bedömdes ingen av 

fastighetsregleringarna vara av intresse för detta arbete.  

 

Genomsökning efter tvångsvisa fastighetsregleringar 
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Tanken med genomsökningen var att undersöka huruvida ersättning i markvederlag 

enligt FBL 5 kap. 2 § prövas och motiveras vid tvångsvisa fastighetsregleringar. 

Förrättningsakter av intresse är de fastighetsregleringar där aktbilagan UT1 finns. 

Aktbilagan UT1 är i huvudsak värdeutlåtanden och diverse utredningar. Vid 

tvångsvisa fastighetsregleringar bör det finnas ett värdeutlåtande och sålunda en 

aktbilaga UT1. Sökningen gjordes utifrån följande kriterier i Lantmäteriets Arkivsök: 

 

Åtgärd: Fastighetsreglering 

År: 2018 

Län: Skåne 

Fritext: UT1 

 

Totalt erhölls 89 stycken fastighetsregleringar. Genom att läsa akternas redogörelse 

och aktbilaga UT1 konstaterades att åtta stycken avsåg tvångsvis fastighetsreglering 

(se bilaga 4 för akterna), resterande akter berörde bl.a. gränsutredningar och 

utredningar rörande marksamfälligheter. I vissa av de tvångsvisa 

fastighetsregleringarna var det uppenbart att ersättning i mark inte var ändamålsenligt, 

men likväl borde LM motivera beslutet även i dessa situationer. Undersökningen av 

de åtta tvångsvisa fastighetsregleringarna gick till på så sätt att skälet till 

ersättningsbeslutet, redogörelsen samt värdeutlåtandet undersöktes gällande huruvida 

det fanns hänvisning till FBL 5 kap. 2 §. Det var inget krav att hänvisningen skulle stå 

i klartext, utan även en indirekt hänvisning ansågs acceptabel. Ingen av de tvångsvisa 

fastighetsregleringarna innehöll en direkt eller indirekt hänvisning till FBL 5 kap. 2 § 

av något slag. Vidare tog inte någon av de åtta stycken förrättningsakterna upp 

huruvida det fanns någon som helst möjlighet att ersätta avträdaren med mark.  

 

En orsak till att denna genomsökning inte genomfördes i större omfattning var att den 

sökbara beteckningen UT1 inte återfinns i alla de förrättningsakter där det finns ett 

värdeutlåtande.
127

  

 

6.3.2 Reflektioner 

Resultatet av de manuella genomsökningarna i Arkivsök är i linje med det resultat och 

de svar som erhölls vid kontakt med personer på olika lantmäterikontor (se avsnitt 

6.2.1). Av de undersökta fastighetsregleringarna var det ingen som omnämnde FBL 5 

kap. 2 § i skälet till ersättningsbeslutet eller i ersättningsbeslutet. Detta resultat stärker 

tesen att LM ser FBL 5 kap. 2 § som indirekt dispositiv på sådant vis att om ingen 

yrkar på ersättning i mark är ersättning i pengar mer ändamålsenligt. Denna tolkning 

av bestämmelsen kan vara korrekt, men den innebär att huvudregeln om mark i 

ersättning frångås. Att frångå en huvudregel bör rimligen motiveras på något sätt. 
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7 Sammanfattning av resultat 

I detta kapitel presenteras en kortfattad sammanfattning av det resultat som arbetet 

resulterat i. 

 

Förarbeten, propositioner och bakgrunden till FBL 5 kap. 2 § 

Resonemanget i FBL 5 kap. 2 § om att mark ska ersättas med mark är i princip en 

omformulering av de bestämmelser som fanns i JDL 8 kap. Bestämmelserna om 

ersättning i markvederlag i JDL i sin tur bygger på ett mycket äldre resonemang om 

att den som tvingas avstå mark ska ersättas med annan mark och att ersättning i 

pengar endast skulle utgå som ett komplement då det inte gick att få till en helt rättvis 

ersättning endast baserat på markbyte. Det går inte att specifikt peka ut vid vilken 

tidpunkt som detta resonemang uppstod och implementerades i lagstiftningen, men 

det är uppenbart att resonemanget i någon form fanns redan före skiftesreformerna.  

 

Vid studien av förarbeten och propositioner till FBL 5 kap. 2 § samt JDL 8 kap. 

framkom det att sakägarna inte behöver yrka på ersättning i form av markvederlag för 

att det ska vara aktuellt med markvederlag. Det framkom även att frågan om typ av 

ersättning inte är något som sakägarna kan avtala om och således är frågan om typ av 

ersättning inte dispositiv. Det framkom ur förarbetena och propositionerna inga 

exempel på situationer där ersättning i markvederlag bedöms vara ändamålsenligt, 

men det nämndes i förarbetena till FBL att ersättning i markvederlag främst antogs bli 

aktuellt vid mindre omfattande fastighetsregleringar som berör ett fåtal sakägare. Ur 

förarbetena till FBL framgår det även att FBL 5 kap. 2 § antogs komma att vara 

användbar vid framtida omarronderingar. I förarbetena till FBL finns den något 

luddiga formuleringen att det är upp till LM att avgöra om ersättning i form av 

markvederlag är ändamålsenligt, dock ska viss vikt läggas vid sakägarnas vilja. Vad 

som menas med att viss vikt ska läggas vid sakägarnas vilja framgår ej. Vidare 

framgår det inte heller ur förarbetena vid vilka situationer som det kan anses vara 

ändamålsenligt med ersättning i markvederlag. 

 

Fallstudie av reella förrättningsakter 

Vid lantmäteriförrättningen i Nord-Koster konstaterade LM att markområdena 

bedöms ha samma värde per kvadratmeter och därmed gjordes ingen utförlig 

värdering av markområdena. Vidare utgick ersättningen i sin helhet i form av mark i 

denna förrättning. Vid lantmäteriförrättningen i Everlöv tillämpades de 

ersättningsregler som gäller vid ersättning i pengar.  

 

Underlaget för att analysera hur värderingen går till är knapphändig eftersom LM 

ytterst sällan beslutar om ersättning i markvederlag och således går det, utifrån 

materialet i detta arbete, inte att ge något entydigt svar på hur värderingen ska ske vid 

ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. 

 

Rättsfall 

Rättsfallsanalysen har utmynnat i den i avsnitt 5.12 presenterade sammanställningen. 

Kortfattat innebär den följande: 
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 LM ska utreda och motivera sitt beslut i frågan om ersättning i pengar eller 

markvederlag i vart fall om det finns misstankar om att markvederlag skulle 

vara ändamålsenligt. 

 Även fast ingen av sakägarna vid lantmäteriförrättningen yrkat på ersättning i 

markvederlag kan ersättning i markvederlag utgå under vissa förutsättningar.  

 Om ersättning i markvederlag skulle leda till en försämrad arrondering för en 

berörd fastighet, jämfört med ersättning i pengar, och samtidigt inte resultera 

i en bättre arrondering sammantaget ska ersättning utgå i pengar. 

 Om det inte uppstår större olägenheter vid ersättning i markvederlag jämfört 

med ersättning i pengar så har ersättning i markvederlag har företräde. 

 Om markvederlag bedöms motverka lämplig planläggning bör ersättning utgå 

i pengar.  

 Det krävs beaktansvärda skäl för att motsätta sig att markvederlag ska utgå 

om det bedöms vara ändamålsenligt, dock ges det inte exempel på vad 

beaktansvärda skäl kan vara i detta sammanhang. 

 Om ersättning i markvederlag resulterar i bättre arrondering samtidigt som 

det uppnås med mindre olägenheter än ersättning i pengar ska ersättning i 

markvederlag utgå.  

 Om ersättning i markvederlag resulterar i båtnad, men ersättning i pengar inte 

gör det, är det ändamålsenligt att ersätta i markvederlag.  

 Om markvederlag skulle utgöra belastning på en oproportionerligt stor areal 

av övrig mark är det inte ändamålsenligt. Exempel på detta är om en samfälld 

väg inte kan lösas in p.ga markvederlaget.  

 Om ersättning i pengar sammantaget skulle leda till en sämre 

fastighetsindelning än ersättning i markvederlag är markvederlag 

ändamålsenligt. 

 

Genomsökning av förrättningsakter och lantmäterimyndigheter 

Manuell genomsökning i Lantmäteriets Arkivsök av 778 stycken fastighetsregleringar 

som genomfördes under 2018 resulterade inte i någon förrättningsakt av relevans för 

examensarbetet. Lantmäteriets stöd Information och samverkan kunde inte heller 

finna några förrättningsakter av relevans för examensarbetet. Utifrån svaren på frågan 

Har ni på XX beslutat om ersättning i markvederlag under de senaste åren? som 

mejlades till tjugotvå lantmäterikontor (se lista i bilaga 1 och karta i bilaga 2) 

framkom det att det endast på ett lantmäterikontor beslutats om ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § under de senaste åren. Det framkom även att ett 

flertal av de tillfrågade lantmäterikontoren inte verkar ha huvudregeln om ersättning i 

markvederlag i åtanke vid handläggning av fastighetsregleringar. Baserat på detta går 

det därmed att konstatera att FBL 5 kap. 2 § generellt sett inte prövas av LM vid 

fastighetsregleringar. 

 

Tekniska råd 

De tekniska råd i MMD som kontaktats var eniga om att mål som behandlar 

ersättning i markvederlag utifrån bestämmelserna i FBL 5 kap. 2 § väldigt sällan 

inkommer till MMD. 
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8 Diskussion 

I kapitlet diskuteras och analyseras det resultat som framkommit av tidigare kapitel 

utifrån arbetets frågeställningar. 

 

8.1 När är ersättning i markvederlag ändamålsenligt? 

Utifrån de förrättningsakter som studerats i detta arbete finns ingen entydigt svar 

gällande när ersättning i markvederlag kan bedömas vara ändamålsenligt. Det finns 

en rad möjliga orsaker till detta. Det kan dels bero på det faktum att ersättning i 

markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § inte tillämpas, vilket medför att antalet relevanta 

rättsfall är förhållandevis magert. Då antalet relevanta rättsfall inom området är 

magert är rimligen även rättspraxis på området sparsamt. I sådana lägen får stor vikt 

läggas vid andra rättskällor, såsom lagtext, förarbeten samt doktrin. Gällande frågan 

när ersättning i markvederlag är ändamålsenligt finns det i lagtext, förarbeten och 

doktrin ytterst sparsamt med information. En av anledningarna till detta kan vara att 

vad som anses ändamålsenligt i sammanhanget torde vara väldigt situationsberoende 

eftersom det i stor utsträckning beror på fastighetsindelningen samt den aktuella 

markanvändningen. Markanvändningen varierar stort i landet och rimligen är 

förutsättningarna helt olika beroende på typ av markanvändning. Exempelvis bör 

jordbruksmark vara relativt enkel att ersätta med annan jordbruksmark, men är det 

ändamålsenligt att ersätta industrimark med jordbruksmark? Ur ett 

fastighetsindelningsperspektiv kan det mycket väl vara ändamålsenligt att ersätta 

industrimark med jordbruksmark. Frågan som återstår är således om det är 

ändamålsenligt ur markanvändningshänseende. Denna fråga är betydligt svårare att 

besvara då det beror på en rad olika faktorer, såsom markens beskaffenhet, 

lämpligheten att ändra markanvändningen samt hur den ändrade markanvändningen 

påverkar fastighetsbildningsåtgärdens båtnad. 

 

Precis som ett av de tekniska råden påpekade är det inom städer och tätorter i 

allmänhet och vid plangenomförande i synnerhet näst intill omöjligt att ersätta 

avträdaren med markvederlag då det sällan finns lämplig mark att utge i ersättning. 

En av huvudorsakerna till detta är lämplighetsvillkoret i FBL som anger hur ny- och 

ombildning av fastigheter får ske. Eftersom lämplighetsvillkoret, generellt sett, 

innebär att fastigheter för bostadsändamål inte bör bestå av mer än ett skifte bör 

ersättningsmarken vara angränsande till avträdarens fastighet för att ersättning i 

markvederlag ska bedömas vara ändamålsenligt, vilket är osannolikt i tätbebyggda 

områden. Därför menar jag, i likhet med två av de tekniska råden, att det i huvudsak 

kan vara då fastighetsreglering berör jord- och skogsbruksfastigheter som det kan 

vara aktuellt med ersättning i markvederlag eftersom dessa kan bestå av flera skiften. 

 

Av de lantmäteriförrättningsakter som studerats i fallstudien berör samtliga i 

huvudsak fastigheter för annat ändamål än jordbruk. Detta är något förvånande med 

tanke på att avsikten med bestämmelsen att mark ska ersättas med mark rimligen är 

av relevans även för fastigheter med jordbruksändamål. Dessutom var resonemanget 

att mark ska ersättas med mark en bit tillbaka i tiden inriktad på jordbruket så att 
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ingen av de förrättningsakter som erhållits under arbetets gång berör jordbruk är 

något förvånande. Jordbruk är anpassat efter en viss areal mark på så vis att bl.a. 

maskiner, redskap samt ekonomibyggnader är anpassade utefter att en viss areal mark 

brukas. Därmed är undertecknads hypotes att om arealen som brukas minskar krävs 

en viss omställning för att jordbruksverksamheten ska anpassas till en mindre areal, 

vilket givetvis är kostsamt för den enskilde jordbrukaren. Dessutom finns det inte 

någon garanti att de kan använda ersättning i pengar till att köpa jordbruksmark i 

närområdet inom en rimlig tidshorisont av den enkla anledningen att det kanske inte 

dyker upp någon fastighet till salu.  Därför kan större intrång på en jordbruksfastighet 

ha stor negativ inverkan på jordbrukets lönsamhet. Om jordbrukare ersätts med mark 

slipper de göra någon omställning av verksamheten på grund av minskad areal och 

således bör de generellt föredra att bli ersatta med markvederlag.  Utifrån denna 

hypotes, att jordbrukare föredrar ersättning i markvederlag, är det förvånande att 

ingen av de förrättningsakter som erhållits berört jordbruk i någon större utsträckning. 

 

Det krävs att det finns båtnad vid ersättning i markvederlag för att detta ska vara 

aktuellt vid tvångsvisa åtgärder. Detta innebär att det måste uppstå någon typ av vinst 

av åtgärden i helhet samt i markbytet. Om den mark som finns att tillgå som 

markvederlag skulle minska i värde av att avträdaren erhåller marken som ersättning 

innebär detta att båtnaden är större vid ersättning i pengar. Hur avsikten är att 

ersättningsfrågan ska hanteras i ett sådant fall har inte framgått av detta arbete.  En 

rimlig utgångspunkt vore dock att, vid tvångsvisa åtgärder, genomföra åtgärden på så 

vis att båtnaden blir så stor som möjligt. Detta skulle innebära att ersättning i pengar 

är mer ändamålsenligt då ersättning i markvederlag skulle innebära en mindre båtnad 

än ersättning i pengar. Det ska dock påpekas att det inte finns något som stödjer detta 

antagande i förarbetena, praxis eller lagtext. 

 

Utifrån fallstudien av förrättningsakter kan ingen generell slutsats dras angående när 

det är ändamålsenligt med ersättning i markvederlag. Det ska dock påpekas att det 

inte erhållits fler förrättningsakter av relevans under arbetets gång. Det som framgick 

av fallstudien var att de tre lantmäteriförrättningar som studerades berörde i huvudsak 

fastigheter för bostadsändamål. Lantmäteriförrättningen i Everlöv (se avsnitt 4.1) och 

Yngsjö (se avsnitt 4.2) berörde i viss mån jordbruksmark men det var i huvudsak 

fastigheter med andra ändamål som var i huvudfokus vid markbytet. Utifrån 

fallstudien går det även att konstatera att markbyte kan vara ett alternativ till bildande 

av servitut för väg. Givetvis måste det även finnas mark att tillgå som ersättning. Det 

ska dock påpekas att det bör vara enklare att bilda servitut för väg i många situationer. 

 

Baserat på den faktiska tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § vid lantmäteriförrättningar 

verkar gängse tolkning av bestämmelsen vara att om sakägarna vid 

lantmäteriförrättningen inte yrkar på ersättning i markvederlag vid tvångsvis 

fastighetsreglering är ersättning i pengar mer ändamålsenligt. När sakägarna är eniga 

om ersättning i pengar verkar gängse tolkning vara att ersättning ska utgå i pengar 

utan att FBL 5 kap. 2 § prövas i förrättningsakten. Denna tolkning kan anses vara 

rimlig med tanke på att det ska läggas stor vikt vid sakägarnas synpunkter vid 

bedömningen, men LM ska likväl pröva bestämmelsen vid lantmäteriförrättningen. 
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Prövningen bör skriftligen framgå av förrättningsakten. Utifrån de svar som erhölls 

från lantmäterikontor (se avsnitt 6.2) verkar det dock som att LM generellt sett inte 

anser att FBL 5 kap. 2 § behöver skriftligen prövas vid fastighetsregleringar. Att LM 

inte skriftligen prövar bestämmelsen i kombination med att huvudregeln om mark i 

ersättning i praktiken alltid frångås vid fastighetsregleringar är inte i linje med 

lagstiftarens avsikt med FBL 5 kap. 2 §. Lagstiftarens avsikt med bestämmelsen var 

att LM alltid skulle pröva möjligheterna att ersätta avträdaren med mark. Att tillämpa 

undantaget i regeln och inte skriftligen pröva bestämmelsen är således inte i linje med 

lagstiftarens intentioner. Det kan vara rimligt att frångå huvudregeln om ersättning i 

mark i det enskilda fallet om ersättning i pengar är mer ändamålsenligt, men att 

frångå en huvudregel bör rimligen motiveras vid förrättningshandläggningen. 

 

Vad som är ändamålsenligt är en bedömningsfråga som i stor utsträckning verkar vara 

situationsspecifik. I en viss situation kan ersättning i markvederlag bedömas vara 

ändamålsenligt, men i en annan situation där endast en faktor är annorlunda kanske 

ersättning i pengar är mer ändamålsenligt. Därför är det inte svårt att tänka sig att det 

finns lika många svar på frågan vad som är ändamålsenligt som det finns situationer 

där frågan uppstår. Därmed finns inget entydigt svar på när ersättning i markvederlag 

är ändamålsenligt och mycket verkar vara situationsspecifikt. 

 

8.2 Finns det skillnader mellan lagtext och rättstillämpning? 

Utifrån ordalydelsen av FBL 5 kap. 2 § har ersättning i markvederlag företräde 

framför ersättning i pengar. Vid tillämpningen av bestämmelsen är det däremot inte 

lika glasklart. En orsak till detta är rimligen den något luddiga formuleringen då det 

är ändamålsenligt som återfinns i lagstiftningen. Vad som är ändamålsenligt är svårt 

att svara på och det kan rimligen antas vara väldigt situationsspecifikt. I de rättsfall 

som studerats har frågan om vad som är ändamålsenligt i det specifika fallet besvarats 

och i många av rättsfallen var det mer ändamålsenligt med ersättning i markvederlag.  

 

Resultatet av detta arbete pekar på ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § i 

praktiken ytterst sällan tillämpas i praktiken. En anledning till detta kan rimligen vara 

att det krävs speciella förhållanden för att ersättning i markvederlag ska vara möjligt. 

De speciella förhållandena innebär att det finns ersättningsmark att tillgå samt att 

denna mark ur fastighetsindelnings- samt markanvändningshänseende är lämplig att 

ersätta avträdaren med. I praktiken bör dessa förhållanden inte vara särskilt ovanliga 

då fastighetsregleringar så gott som alltid berör två eller fler fastigheter som 

angränsar till varandra. Givet att inte hela ”kontaktytan” emellan fastigheterna berörs 

av marköverföringen kan det antas finnas mark som ur fastighetsindelningsperspektiv 

kan utgå i ersättning till avträdaren utan att avträdande fastighet kommer bestå av 

ytterligare skiften. Därför menar undertecknad att det ur ett 

fastighetsindelningsperspektiv rentav kan vara så att det är ändamålsenligt med 

ersättning i markvederlag vid en förhållandevis stor andel av alla marköverföringar. 

 

Rättsfallsstudien, genomsökningen av förrättningsakter samt kontakten med 

förrättningslantmätare visar på att det är ”undantaget” i FBL 5 kap. 2 § om att 
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ersättning i pengar kan utgå om det är mer ändamålsenligt än markvederlag som i 

princip alltid tillämpas. Utifrån de lantmäteriförrättningar som studerats samt kontakt 

med förrättningslantmätare verkar den vedertagna tolkningen av bestämmelsen i FBL 

5 kap. 2 § på lantmäterimyndigheter vara att ”undantaget” i FBL 5 kap. 2 § i princip 

har företräde framför ersättning i markvederlag. Således har bestämmelsen att 

ersättning främst ska utgå i markvederlag generellt sett ingen praktisk innebörd vid 

handläggning av lantmäteriförrättningar då den ytterst sällan tillämpas. Därmed är 

ersättning i pengar gängse praktik vid marköverföringar idag. Utifrån rättsfallen som 

analyserats går det att tydligt utläsa att FBL 5 kap. 2 § skriftligen ska prövas vid i vart 

fall tvångsvisa fastighetsregleringar. Vid två rättsfall prövade inte LM skriftligen 

frågan om ersättning i markvederlag då avträdarna vid lantmäteriförrättningarna inte 

yrkade på markvederlag. Hovrätten lyfte frågan om ersättning i markvederlag vid 

båda dessa rättsfall även fast inge av parterna yrkat på det. För att domstol ska ha 

befogenhet att göra detta krävs det att det skulle vara ett allvarligt rättegångsfel att 

bortse från att lyfta frågan. Att HovR vid två tillfällen ansåg att det är ett allvarligt 

rättegångsfel att inte skriftligen pröva FBL 5 kap. 2 § vid tvångsvisa 

fastighetsregleringar är anmärkningsvärt och visar på att LM och domstolarna har två 

fullständigt olika syner på bestämmelsen. Ur rättsfallen går det att utläsa att i vart fall 

vid vissa fastighetsregleringar ska LM skriftligen pröva FBL 5 kap. 2 §, vilket baserat 

på undersökningen i detta arbete inte verkar ske. 

 

Varför det är på sådant sätt att bestämmelsen varken tillämpas på det vis som avsågs 

vid införandet av FBL eller att den ens prövas av LM har det, under arbetets gång, 

inte framkommit någon tydligt svar på. En hypotes till varför ersättning i pengar i 

princip alltid verkar tillämpas vid marköverföringar är att det är en anpassning till 

dagens förhållanden avseende fastighetsbildning. Vad som ändrats sedan 

ikraftträdandet av FBL på 1970-talet och som inneburit att ersättning i pengar bedöms 

vara mer ändamålsenligt än markvederlag idag går inte att besvara utan en omfattande 

studie i frågan. Det dock finns heller inget som, utifrån denna studie, pekar på att 

ersättning i markvederlag tillämpades i större utsträckning i det tidigare skedet av 

FBL. En orsak kan vara att det krävs särskilda förhållanden för att ersättning i 

markvederlag ska vara genomförbart, men eftersom detta även var fallet på 1970-talet 

är det ingen rimlig hypotes. En annan hypotes till varför ersättning i pengar i princip 

alltid tillämpas är att det finns andra regler som försvårar ersättning i mark. Detta kan 

exempelvis vara lämplighetskravet och graderingsskyddet i FBL samt det faktum att 

den kommunala förköpsrätten av fastigheter är upphävd. Eftersom kommuner inte har 

möjlighet att köpa på sig s.k. bytesmark via förköpsrätt är kommuners möjlighet att 

vid fastighetsbildningsåtgärder i samband med exploateringsprojekt ersätta avträdaren 

med mark rimligen begränsad. En annan orsak kan vara att metoderna och principerna 

att värdera mark i pengar torde vara bättre idag än på jorddelningslagens tid då 

dagens värderingsprinciper fördelar den vinst som uppstår genom åtgärden. Att 

avträdaren och tillträdare delar på vinsten är ur ett rättvisehänseende önskvärt och 

således går det att spekulera kring huruvida detta medför att ersättning i pengar är 

fördelaktigare för sakägarna än ersättning i markvederlag.  
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Baserat på vad Lantmäteriets Handbok FBL, lagkommentarer och förarbeten till FBL 

anger gällande vilken vikt som ska läggas på sakägarnas synpunkter vid LM:s val av 

ersättning är det uppenbart att det finns vissa skillnader mellan tolkningen av FBL 5 

kap. 2 § i Handbok FBL och i äldre lagkommentarer och förarbeten. Att Handbok 

FBL anger att stor vikt ska tillmätas sakägarnas synpunkter gällande vederlagstyp 

stämmer väl överens med hur bestämmelsen i praktiken hanteras vid 

lantmäteriförrättningar och synen på bestämmelsen som indirekt dispositiv. Att äldre 

lagkommentarer anger att viss vikt bör läggas på sakägarnas synpunkter är långt ifrån 

vad Handbok FBL anger och är inne på att bestämmelsen är indispositiv. Ur 

förarbetena till FBL framgår att bedömningen gällande typ av ersättning i huvudsak 

ska grundas på markanvändnings- och fastighetsindelningsaspekter, men att 

sakägarnas synpunkter även ges stor vikt. Vad lagstiftaren avsåg med denna 

formulering i förarbetena är oklart. Innebär det att då ersättning i markvederlag och i 

pengar är ungefär lika ändamålsenligt så avgör sakägarnas synpunkter i frågan eller 

att sakägarnas synpunkter kan påverka typen av ersättning i större utsträckning? 

 

Det är inte möjligt att med säkerhet besvara denna fråga med det material som finns 

att tillgå rörande FBL 5 kap. 2 §, men då bestämmelsen är indispositiv bör sakägarnas 

synpunkter inte ha särskilt stor tyngd vid prövningen av ersättning i markvederlag. 

Således bör sakägarnas synpunkter i huvudsak vara vägledande och därför anser jag 

att Handbok FBL:s formulering är något missvisande eftersom formuleringen stor vikt 

vid sakägarnas synpunkter med enkelhet kan tolkas som att sakägarnas synpunkter 

har stor betydelse vid bedömningen av vederlagstyp. Att sakägarnas synpunkter har 

stor betydelse vid bedömningen går att tolka som att LM inte bör alternativt får gå 

emot sakägarnas synpunkter i frågan. Det finns dock ingenting som säger att LM inte 

kan gå emot sakägarnas synpunkter i frågan om ersättning i markvederlag bedöms 

vara ändamålsenligt, vilket exempelvis rättsfallet rörande skidanläggningen tydligt 

belyste då HovR i detta rättsfall ansåg att ersättning i markvederlag var 

ändamålsenligt även fast avträdaren angav att vederbörande inte alls var intresserad 

av att bli ersatt i mark. Därför anser jag att formuleringen i Handbok FBL, i likhet 

med de äldre lagkommentarerna, bör ange att viss vikt ska läggas vid sakägarnas 

synpunkter eftersom det då tydligt framgår att sakägarnas synpunkter inte ska ha stor 

tyngd vid LM:s bedömning av vederlagstyp. 

 

Min åsikt är att tolkningen av FBL 5 kap. 2 § som något som sakägarna kan avtala om 

är felaktig då faktum är att bestämmelsen inte är dispositiv. Det är fullt förståeligt att 

sakägarna kan föredra ersättning i pengar i vissa situationer. Detta ger dock inte LM 

befogenhet att helt frångå att pröva bestämmelsen vilket utifrån kontakten med 

lantmäterimyndigheter görs idag. LM ska pröva bestämmelsen vid marköverföringar. 

Därmed bör LM tillämpa FBL 5 kap. 2 § vid marköverföringar på motsvarande vis 

som FBL 7 kap. 1 § tillämpas vid servitutsåtgärder. Vid servitutsåtgärder prövas alltid 

FBL 7 kap. 1 § och därmed menar jag att FBL 5 kap. 2 § alltid ska prövas vid 

maktöverföringar.  

 



Markvederlag vid fastighetsreglering – En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § 

 

 86 

8.3 Varför är huvudregeln att mark ska ersättas med mark? 

Syftet med mark som ersättning vid lantmäteriförrättningar är att begränsa 

förekomsten av annan form av ersättning, såsom ersättning i pengar. Resonemanget 

att mark ska ersättas med mark är väldigt gammal och har utgångspunkt i en tid då 

jordbruksnäringen var mycket viktigare ur ett ekonomiskt hänseende för landet än den 

är idag. Redan på medeltiden verkade kronan för att fastigheter inte okontrollerat 

skulle få minska i areal. Huvudargumentet var att det ur statsfinansiellt hänseende 

kunde bedömas vara direkt skadligt att låta fastigheterna minska i areal, då detta i 

förlängningen kunde vara menligt för statsfinanserna. Under skiftesreformernas tid 

var regeln att mark ska ersättas med mark ett sätt att dels bevara jordbrukets 

skattekraft, men även ett verktyg för att uppnå en bättre arrondering på landsbygden. 

Hjelmerus anger i sin bok Laga skifte att mark ska ersättas med mark för att skydda 

inteckningar i fastigheter. Idag gör LM panträttsprövningar för att säkerställa att 

inteckningar i fastigheter fortsatt är skyddade vid marköverföringar och därför är 

panträttsargumentet inte applicerbart på dagens situation. 

 

Vid införandet av JDL var ett av argumenten till regeln om mark som ersättning att 

det antogs vara svårt för fastighetsägare att ordna fram en större mängd kontanta 

medel att använda som kompensation för ianspråktagen mark. Att det ansågs svårt för 

en fastighetsägare att frambringa en större mängd kontanta medel innebar att 

lagstiftaren ansåg att det var svårt för fastighetsägare att omvandla bundet kapital till 

fritt kapital. I de utredningar som låg till grund för FBL angavs det även här att det 

ansågs svårt för en fastighetsägare att omvandla kapital bundet i fastigheter till fritt 

kapital. Vid införandet av FBL var dock den huvudsakliga motiveringen till varför 

lagstiftaren valde att införa bestämmelsen att det ansågs vara användbar inför 

framtida omarronderingar. Det ska dock påpekas att lagstiftaren i förarbetena till FBL 

hänvisade till 8 kap. JDL och sålunda är min uppfattning att lagstiftarens avsikt vid 

införandet av FBL 5 kap. 2 § även var att bevara det äldre resonemanget om 

ersättning i form av markvederlag som huvudregel i stort sett oförändrad.  

 

Det finns en rad fördelar med mark som ersättning. Genom att avträdaren ersätts med 

markvederlag minimeras storleksförändringen på avträdandes fastighet, vilket är en 

uppenbar fördel i de fall då denna fastighet var lämplig för sitt ändamål före 

förrättningen. Om avträdande fastighet ersätts med mark i närområdet är den därmed 

rimligen fortsatt lämplig för sitt ändamål. Detta är en de stora fördelarna med 

markvederlag då markåtkomst sker på landsbygd och berör fastigheter för 

jordbruksändamål som före åtgärden är lämpliga för sina ändamål. Vidare kan detta 

vara ett sätt att bevara ett rationellt jordbruk på så vis att storleksförändringar och 

ändringar i allmänhet av jordbruksfastigheter hålls på ett minimum. Baserat på 

studierna som omnämns i avsnitt 2.7.2 och kontakten med tekniska råd (se avsnitt 

6.1) verkar det som att i huvudsak jordbrukare kan antas föredra ersättning i 

markvederlag. Att jordbrukare, som två av de tekniska råden anger, kan antas vara 

intresserade av att bli ersatta med markvederlag är föga förvånande med hänsyn till 

att deras verksamhet är anpassad efter en viss areal jordbruksmark. 
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8.4 Hur bör FBL 5 kap. 2 § tillämpas vid lantmäteriförrättningar? 

FBL:s syfte är att anpassa fastighetsindelningen till en lämplig markanvändning, 

vilket kan ske genom markbyten vars avsikt är att åstadkomma lämpligare 

markanvändning. Min uppfattning är att intentionerna med denna regel är att 

markbytena sker genom en omfördelning av fastighetsinnehav, vilket starkt påminner 

om tillvägagångssättet vid ett laga skifte. 

 

Under arbetets gång har det uppkommit en rad intressanta tankar kring hur LM kan 

tillämpa FBL 5kap. 2 §. En intressant aspekt med ersättning i markvederlag som 

framkommit är att det kan vara ett sätt att genomföra en tvångsvis åtgärd då det 

saknas båtnad vid ersättning i pengar. Därför är en intressant tanke att i situationer där 

LM vid lantmäteriförrättningen konstaterar att det saknas båtnad för att genomföra en 

åtgärd tvångsvis med ersättning i pengar kanske det är möjligt med ersättning i 

markvederlag. Orsaken till att båtnad kan saknas vid ersättning i pengar, men 

eventuellt kan finnas vid markvederlag är att värderingsarbetet för att bedöma en 

åtgärds skada och vinst kan vara så pass omfattande att kostnaderna för detta innebär 

att det inte längre finns någon båtnad. På grund av avsaknaden av båtnad skulle 

åtgärden inte vara möjlig att genomföra tvångsvis om ersättning ska utgå i pengar. 

Om ersättningen däremot utgår i markvederlag och markvederlagets omfattning 

bestäms utifrån graderingsvärdering, som inte innebär lika omfattande 

värderingsarbete som förfarandet vid likvidvärdering, kan det finnas båtnad i 

åtgärden. Eftersom det inte finns båtnad vid ersättning i pengar bör markvederlag vara 

ändamålsenligt givet att det inte strider mot bestämmelserna i FBL eller syftet med 

den sökta åtgärden. Därmed kan det vara rimligt att LM alltid noggrant utreder om 

ersättning i markvederlag vore möjligt och resultera i båtnad innan en sökt åtgärd 

ställs in p.g.a. att det inte finns båtnad. Vilket LM även utifrån ordalydelsen av FBL 5 

kap. 2 § ska göra. 

 

Graderingsskyddet i FBL 5 kap. 8 § säkerställer att fastigheter inte tillåts förändras i 

storlek i någon större utsträckning vid tvångsvisa fastighetsregleringar. I vissa lägen 

kan detta leda till problem. Exempel på ett sådant läge är då en fastighetsägare med 

tvång vill ta mer mark än graderingsskyddet tillåter i anspråk. Ett sätt att kringgå 

graderingsskyddet skulle således kunna vara att en del av ersättningen till avträdaren 

utgår i markvederlag för att på så vis säkerställa att åtgärden är tillåtlig enligt 

graderingsskyddet. Detta innebär att det vore möjligt att ta mer mark i anspråk än vad 

graderingsskyddet tillåter givet att avträdaren ersätts med mark upp till den nivå som 

är förenlig med graderingsskyddet. Således kan ersättning i markvederlag enligt FBL 

5 kap. 2 § möjliggöra att lantmäteriförrättningar kan genomföras i fall då det inte hade 

varit möjligt med ersättning i pengar. 

 

Utifrån de lantmäteriförrättningar som analyserats i fallstudien går det att konstatera 

att ersättning i markvederlag kan tillämpas på olika vis. Dels kan ersättning i 

markvederlag ske rakt av utan någon ersättning i pengar, men det är även möjligt att 

en del av ersättning utgår i mark och resten i pengar. Det går att värdera 

markområdena genom graderingsvärdering, vilket torde vara den ersättningsprincip 
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som i huvudsak är användbar (se diskussionen i avsnitt 9.5 rörande värdering). Det är 

möjligt att bestämma markvederlagets omfattning utifrån en graderingsvärdering om 

det inte är uppenbart att markvederlaget måste vara av en viss storlek, t.ex. att ett visst 

skifte ska utgå i kompensation till avträdaren. Om markvederlaget p.g.a. 

markanvändnings- och fastighetsindelningsaspekter måste vara av en viss storlek bör 

det rimligen vara möjligt att göra avsteg på detta och istället basera markvederlagets 

omfattning på vad som är lämpligt att utge i markvederlag ur fastighetsindelnings- 

och markanvändningshänseende. 

 

Baserat på lagtext samt rättsfallsanalysen framgår det att FBL 5 kap. 2 § alltid ska 

prövas och motiveras i protokollet vid fastighetsregleringar. Utifrån kontakten med 

lantmätare och tekniska råd samt resultatet av genomsökningen i Arkivsök är dock en 

slutsats att detta inte görs i praktiken. Att bestämmelsen inte motiveras vid 

lantmäteriförrättningar är problematiskt med tanke på att detta kan ligga till grund för 

att en lantmäteriförrättning överklagas. Vidare innebär det att lagstiftningen inom 

området inte tillämpas på det vis som lagstiftaren avsåg. Eftersom bestämmelsen inte 

är dispositiv var uppenbarligen lagstiftarens avsikt att FBL 5 kap. 2 § ska prövas vid 

fastighetsregleringar. Rättsfallsanalysen visar på att domstolar är av åsikten att denna 

prövning skriftligen ska framgå av förrättningsakten. En av viktigaste slutsatserna 

som kan dras av detta arbete är således att ersättning i markvederlag enligt FBL 5 

kap. 2 § alltid skriftligen ska prövas och motiveras vid fastighetsregleringar. 

 

8.5 Fri diskussion 

I följande avsnitt förs diskussion utanför de frågeställningar som presenterades i 

början av detta arbete. 

 

Ansats till tolkning av när ersättning i markvederlag är ändamålsenligt 

Rättsfallsanalysen har utmynnat i den sammanställning som återges i kapitel 8. 

Utifrån denna sammanställning går det att göra några tolkningar gällande när 

ersättning i markvederlag är ändamålsenligt. Värt att notera är att hovrättens utslag 

inte är prejudicerande och således går det rimligen inte att blint lita på tolkningen i 

detta avsnitt. Utifrån HD:s utslag i rättsfallet som tas upp i avsnitt 6.7 går det att göra 

följande tolkning av rättsläget: 

 

 Ersättning i markvederlag är inte ändamålsenligt om det bedöms motverka 

lämplig planläggning. 

 

Således går det att tolka HD:s utslag i frågan som att i de situationer där ersättning i 

markvederlag inte motverkar eller på annat vis strider mot en ändamålsenlig 

planläggning kan ersättning i markvederlag vara ändamålsenlig. I resterande rättsfall 

var det hovrätten och MMD som var avgörande instans. Utifrån hovrätternas och 

MMD:s utslag i de analyserade rättsfallen går det att göra följande tolkning av 

rättsläget: 
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 Ersättning i markvederlag kan vara ändamålsenligt om det inte förorsakar 

större olägenheter än ersättning i pengar. 

 Om ersättning i markvederlag är mer ändamålsenligt än ersättning i pengar 

krävs beaktansvärda skäl för att ersättning i pengar ska utgå. Dock framgår 

det inte vad som kan anses vara beaktansvärda skäl i sammanhanget. 

 Ersättning i markvederlag är mer ändamålsenligt om det skulle förbättra 

arronderingen samt inte orsakar större olägenheter än ersättning i pengar. 

 Ersättning i markvederlag är inte mer ändamålsenligt än ersättning i pengar 

om markvederlag skulle utgöra belastning på en oproportionerligt stor areal 

av övrig mark är det inte ändamålsenligt. Exempel på detta är om en samfälld 

väg behöver bibehållas p.ga. markvederlaget. 

 Om ersättning i markvederlag resulterar i båtnad, men ersättning i pengar inte 

gör det, är det ändamålsenligt att ersätta i markvederlag. 

 Ersättning i markvederlag är inte ändamålsenligt om det skulle resultera i dels 

försämrad arrondering för någon berörd fastighet och samtidigt inte förbättra 

arronderingen sammantaget. 

 

Utifrån dessa instansers utslag går det att upprätta följande checklista för när 

ersättning i markvederlag kan vara mer ändamålsenligt än ersättning i pengar: 

 

 Motverkar inte ändamålsenlig planläggning. 

 Försämrar inte arronderingen mer än ersättning i pengar skulle gjort. 

 Förorsakar inte större olägenheter av något slag än ersättning i pengar. 

 Utgör inte en belastning på en oproportionerligt stor areal av kringliggande 

fastigheter. 

 Strider inte mot det ändamål som den sökta åtgärden avsåg. 

 Om likvärdigt resultat kan uppnås genom både ersättning i pengar och 

markvederlag, men olägenheterna blir mindre med markvederlag, är det 

ersättning i markvederlag som ska användas. 

 

Förrättningsakter 

Det faktum att det endast gick att erhålla en förrättningsakt där ersättning utgår i 

markvederlag vid kontakt med lantmäterikontor (och ingen vid manuell 

genomsökning i Arkivsök) är väldigt intressant då detta antyder att FBL 5 kap. 2 § 

extremt sällan tillämpas på det vis som detta arbete avsåg att studera. Att ersättning i 

markvederlag extremt sällan tillämpas vid fastighetsregleringar som berör ett fåtal 

fastigheter går att tolka som att ersättningen i markvederlag generellt sett inte anses 

vara möjligt eller ändamålsenligt vid mindre omfattande fastighetsregleringar med få 

sakägare. En annan tolkning av utfallet vore att ersättning i markvederlag enligt FBL 

5 kap. 2 § sällan tillämpas överhuvudtaget. Korrespondensen med yrkesverksamma 

förrättningslantmätare och med tekniska råd i MMD stärker hypotesen om att FBL 5 

kap. 2 § väldigt sällan tillämpas överhuvudtaget på det vis som lagstiftaren avsåg. Det 

går att spekulera kring en rad möjliga anledningar till varför detta är fallet. Möjliga 

anledningar till detta presenteras och utvecklas här nedan. 
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För att FBL 5 kap. 2 §, vid förrättningshandläggningen, ska hanteras på det vis som 

detta arbete behandlar krävs det nästan att marköverföringen sker tvångsvis. 

Anledningen till detta är att om köp eller ÖK ligger till grund för marköverföringen är 

det ytterst osannolikt att LM beslutar om ersättning i form av markvederlag mot 

sakägarnas vilja. I teorin kan LM besluta om markvederlag mot samtliga sakägares 

vilja (se avsnitt 2.5.1 samt rättsfallet i avsnitt 5.6), men med tanke på att det inte varit 

möjligt att få tag på någon sådan förrättningsakt är detta sannolikt inte något som i 

någon större utsträckning genomförs i praktiken.  Vidare innebär bestämmelsen i FBL 

4 kap. 17 § 2 st. att då sakägarna är överens om den sökta fastighetsregleringen är 

motivering av skäl överflödiga. Eftersom huvudregeln är att ersättning ska utgå i 

markvederlag är det dock tveksamt om FBL 4 kap. 17 § 2 st. faktiskt medför att FBL 

5 kap. 2 § inte behöver motiveras då sakägarna är ense vid lantmäteriförrättningen. 

Då det är undantaget i FBL 5 kap. 2 § som tillämpas bör det således alltid finns i 

ersättningsskälet en anledning till varför ersättning i markvederlag inte bedöms vara 

ändamålsenligt. Detta bör gälla oavsett om fastighetsregleringen sker tvångsvis eller 

ej. 

 

Är bestämmelsen indirekt dispositiv i praktiken? 

Enligt ordalydelsen av bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § är bestämmelsen inte 

dispositiv. Dock framgår det av förarbeten och Lantmäteriets handbok Handbok FBL 

att LM ska lägga stor vikt vid sakägarnas synpunkter i frågan. Vad detta innebär i 

praktisk bemärkelse finns det inga entydiga svar på. Det är möjligt att tolka det som 

att det på så vis att då sakägarna är ense om att ersättning ska utgå i pengar är detta 

mer ändamålsenligt än ersättning i markvederlag. Oavsett hur möjligheterna att 

ersätta med markvederlag är i det enskilda fallet. En alternativ tolkning av att stor vikt 

ska läggas vid sakägarnas synpunkter är att LM ska ta hänsyn till synpunkterna i viss 

utsträckning, men har möjlighet att frångå dessa.  

 

Analysen av rättsfallen i kapitel 6 visar på att domstolarna inte anser att 

bestämmelsen är indirekt dispositiv och därmed är deras tolkning av FBL 5 kap. 2 § 

att bestämmelsen alltid ska prövas och motiveras vid fastighetsregleringar. Baserat på 

kontakten med förrättningslantmätare och genomsökning av förrättningsakter verkar 

den vedertagna tolkningen av bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § vid 

lantmäteriförrättningar vara att den är indirekt dispositiv på sådant vis att om 

sakägarna är ense om att ersättning ska utgå i pengar är det mer ändamålsenligt än 

markvederlag. Oavsett hur möjligheterna att ersätta med markvederlag i det enskilda 

fallet ser ut.  

 

Min åsikt är att bestämmelsen, utifrån dess lydelse, kan tolkas som både indirekt 

dispositiv samt indispositiv. Att LM tolkar bestämmelsen som indirekt dispositiv kan 

mycket väl vara korrekt, precis som den tolkning som görs i rättspraxis att 

bestämmelsen är indispositiv. Tolkningsproblematiken grundar sig i den vaga 

formuleringen då det är ändamålsenligt som återfinns i lagstiftningen. Rättspraxis 

antyder dock att bestämmelsen alltid ska prövas och motiveras i förrättningsakten vid 

marköverföringar. En del av en sådan motivering kan grunda sig på att då sakägarna 

är ense om ersättning i pengar krävs det väldigt speciella omständigheter för att 
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ersättning i markvederlag skulle anses ändamålsenligt. Detta skulle vara en slags 

kompromiss mellan LM:s bedömning av FBL 5 kap. 2 § och domstolarnas 

bedömning eftersom bestämmelsen prövas och motiveras men det framgår att 

bedömningen i stor utsträckning grundar sig i sakägarnas åsikter i frågan. 

 

Princip vid värdering m.m. 

I lagtext, lagkommentarer samt litteratur som berör markåtkomst och ersättning finns 

ingen egentlig beskrivning av hur ersättning i markvederlag ska tillämpas i praktiken.  

Därför går det inte att med säkerhet ge ett entydigt svar på frågan hur ersättning i 

markvederlag ska gå till. Det går dock att resonera sig fram till ett tillvägagångssätt 

som kan anses vara rimligt. Resonemanget tar utgångspunkt i att, eftersom inget annat 

framgår av förarbetena, var lagstiftarens avsikt att den princip som gällde före FBL 

avseende markbyten och tilldelning av mark avsågs att fortsätta användas även efter 

ikraftträdandet av FBL. 

 

Före FBL gällde JDL. I JDL återfanns förrättningsinstituten laga skifte och ägoutbyte. 

Således utgår hypotesen från att ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § bör 

tillämpas på ett likvärdigt vis som marktilldelningen vid en laga skiftesförrättning 

samt vid ett ägoutbyte. Vid en laga skiftesförrättning skulle en ägogradering 

genomföras för att dela in skifteslagets jord i värderingslotter som tilldelades ett s.k. 

gradvärde som angav jordens beskaffenhet. På detta vis erhölls ett värde på var och 

ens markinnehav före respektive efter skiftesförrättningen. Den som fick mark av 

sämre beskaffenhet än den tidigare haft kompenserades med en större areal mark. Vid 

ett ägoutbyte låg ett s.k. uppskattningsinnehåll till grund för markbytet. 

Uppskattningsinnehållet grundades även detta på ett gradvärde. Dessa förfaranden 

påminner om dagens graderingsvärdering. I likhet med förfarande vid laga 

skiftesförrättningen och ägoutbyte innebär graderingsvärdering att varje skifte 

tilldelas ett värde och att bytet sker med utgångspunkt i att samtliga fastighetsägare 

ska erhålla ett likvärdigt markområde sett till dess marknadsvärde alternativt 

avkastningsvärde. Hur själva markbytet kan antas gå tillväga bör likväl detta, utifrån 

resonemanget ovan, ske på samma vis som vid ägoutbyte och laga skiftesförrättning 

enligt JDL. I JDL framgår att vid skiftesförrättning kunde mark med högre gradvärde 

bytas mot mark med lägre gradvärde givet att markområdets areal kompenserar för ett 

sämre gradvärde.  

 

I ett modernt sammanhang skulle detta resonemang innebära att det markområde som 

regleras över till tillträdaren samt markområdet som avses utgå i ersättning till 

avträdaren åsätts graderingsvärden. Dessa graderingsvärden ska därefter ligga till 

grund för fastställande av hur stort markområde som utgår i ersättning. Principen bör 

vara att det graderingsvärde som avstås ska ersättas med mark med lika stort 

graderingsvärde. Detta bör inte innebära att markområden behöver ha samma 

graderingsvärde sett till per kvadratmeter, utan mark som har ett lägre 

graderingsvärde sett till dess areal bör kunna ersättas med en mindre areal mark med 

ett högre graderingsvärde sett till dess areal. Då det inte är möjligt att ersätta med 

markvederlag fullt ut bör således ”orättvisorna” kompenseras genom likvidförfarande 

för den del av ersättningen som inte kan utgå i markvederlag. 
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Då det inte framkommit att lagstiftaren avsåg att förändra principen vid ersättning i 

mark vid införande av FBL är således ett rimligt antagande att lagstiftarens avsikt var 

att då ersättning utgår i markvederlag ska, i likhet med under laga skiftet, värderingen 

och markbytet ske utifrån en graderingsvärdering.  

 

Vid lantmäteriförrättningen i avsnitt 4.1 sker ett markbyte och vid värderingen 

uppskattas den faktiska värdeförändringen för ingående fastigheter, vilket är en form 

av graderingsvärdering då värderingen utgår från markområdenas marknadsvärde 

som separata enheter. Även i lantmäteriförrättningen i avsnitt sker markbytet utifrån 

en graderingsvärdering, men vid denna förrättning har markområdena likvärdiga 

marknadsvärden och därför uppskattas inte den faktiska värdeförändringen för 

ingående fastigheter. 

 

Likvidvärdering ska, utifrån bestämmelsen i FBL 5 kap. 10 §, endast genomföras då 

värdet av de markområden som ingår i markbytet inte är likvärdiga. Därmed torde 

markbytet grundas på en annan ersättningsregel i första hand. Den ersättningsregel 

som ”ligger närmast till hands” är således graderingsvärdering. Det stärker ytterligare 

tesen om att värderingen av markområdena ska ske utifrån graderingsvärdering. 

 

Det finns ytterst få lantmäteriförrättningar som ens nämner FBL 5 kap. 2 § i skälet till 

ersättningsbeslutet eller i ersättningsbeslutet.  Av 778 stycken fastighetsregleringar 

som undersöktes i detta arbete benämndes FBL 5 kap. 2 § inte i någon. Detta innebär 

att underlaget för att analysera hur värderingen går till är knapphändig och således går 

det, utifrån materialet i detta arbete, inte att med säkerhet besvara frågan hur 

värderingen ska ske vid ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. Att det inte 

finns någon tydlig praxis gällande hur ersättning i markvederlag ska tillämpas belyser 

på ett illustrativt vis det faktum att lagen inte används överhuvudtaget. Om lagen 

tillämpats hade det rimligen, i likhet med ersättningsreglerna vid ersättning i pengar, 

funnits någon slags praxis gällande hur ersättning i markvederlag ska tillämpas. 

 

Bör FBL 5 kap. 2 § ändras? 

Ett av motiven till huvudregeln om ersättning i markvederlag var vid tillkomsten av 

FBL att underlätta för omregleringar. Därmed går det att spekulera kring huruvida 

avsikten med bestämmelsen var att införa den i FBL som ett verktyg inför framtida 

omarronderingar. Resonemanget om ersättning i mark påminner i stor utsträckning 

om de principer som tillämpades vid en skiftesförrättning, vilket stärker antagandet 

om att bestämmelsen avsågs vara ett verktyg för omarronderingar. Detta är dock inte 

att likställa med att lagstiftarens avsikt med FBL 5 kap. 2 § var att den i huvudsak ska 

användas som ett verktyg vid omarronderingar. Något som stärker detta resonemang 

är faktumet att FBL 5 kap. 2 § i praktiken är en omskrivning av JDL 8 kap. som 

hanterar ägoutbyte. Förrättningsinstitutet ägoutbyte var främst ett sätt att ”jämna ut” 

fastighetsgränser mellan fastigheter och inte ett verktyg för att genomföra en 

skiftesförrättning. Det var möjligt att ägoutbyte ingick i en skiftesförrättning, men det 

kunde även ske som en separat åtgärd. Tanken bakom ägoutbyte påminner i stor 

utsträckning om en småskalig omarrondering på så vis att avsikten var att förbättra 
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fastighetsindelningen och värdet av de berörda sakägares markinnehav skulle i 

praktiken vara oförändrad efter åtgärden.  Vid omarronderingar är, generellt sett, 

kontant ersättning sakägarna emellan förhållandevis låg. Detta innebär dock inte att 

lagstiftarens avsikt var att FBL 5 kap. 2 § i huvudsak är att se som ett verktyg vid 

omarronderingar.  

 

Att en delorsak till att bestämmelsen återfinns i FBL är för att agera verktyg vid 

omarronderingar kan mycket väl vara korrekt. Resonemanget bör vara applicerbart på 

omarronderingar och de markbyten som sker vid omarronderingar. Detta kan dock 

inte antas vara den huvudsakliga orsaken till bestämmelsen då bestämmelsen är 

indispositiv och därför gäller vid all form av marköverföringar. Detta innebär att 

utgångspunkten alltid är att mark ska utgå i ersättning, vilket rimligen är ett försök att 

hålla kontant ersättning vid fastighetsregleringar på ett minimum. Varför lagstiftaren 

önskar att göra detta framgår ej tydligt av detta arbete, dock går det att spekulera 

kring vad avsikten är.  

 

I de utredningar som låg till grund för FBL angavs att det ansågs svårt att omvandla 

kapital som är bundet i fastigheter till fritt kapital som kan användas som ersättning 

vid marköverföringar. Eftersom detta var fallet bör det ha varit enklare att ersätta 

avträdaren med annan mark. På så vis var det inte nödvändigt för tillträdaren att 

lösgöra kapital som är bundet i fastigheter. Att det på 1960-talet ansågs svårt att 

omvandla kapital bundet i fastigheter till fritt kapital är intressant eftersom det inte 

kan antas ha skett någon större förändring av möjligheterna att omvandla bundet till 

fritt kapital sedan FBL infördes och därmed bör förutsättningarna i stort sett vara 

desamma som på 1970-talet då FBL infördes. Därför menar jag att förutsättningarna i 

stort kan antas vara desamma. Eftersom förutsättningarna inte kan bedömas ha 

förändrats nämnvärt sedan 1960-talet infördes anser jag inte att det finns anledning att 

förändra lagstiftningen. Vidare anser jag att det inte är rimligt att ändra lagstiftningen 

enbart på grund av att den inte tillämpas på det vis som lagstiftaren avsåg. Lagar är 

till för att följas och när detta inte görs är det inte rimligt att anpassa lagstiftningen 

utifrån hur de tillämpas och efterföljs i praktiken. Om man började ändra lagstiftning 

utifrån hur lagarna efterföljs skulle det t.ex. innebära att det skulle bli lagligt att gå 

emot röd gubbe vid övergångsställen, vilket vore befängt. 

 

Det uppenbart att bestämmelsen i FBL 5kap. 2 § inte tillämpas på det vis som 

lagstiftaren avsåg eftersom ersättning i pengar är det som tillämpas vid i princip alla 

fastighetsregleringar. Varför bestämmelsen tillämpas på detta vis beror enligt 

undertecknad i huvudsak på att LM tolkar bestämmelsen som indirekt dispositiv, 

oklarheterna kring vad som är ändamålsenligt i det enskilda fallet samt på grund av 

att det inte finns någon tydlig praxis gällande hur värderingen av markområdena ska 

gå till. Utifrån detta är min hypotes att förrättningslantmätare föredrar att tillämpa 

ersättning i pengar, där finns tydlig praxis gällande hur värderingen ska gå tillväga 

och hur lagstiftningen ska tillämpas. För att möjliggöra att ersättning i markvederlag 

enligt FBL 5 kap. 2 § ska börja tillämpas i större utsträckning är det således behövligt 

med mer praxis. För att praxis ska växa fram krävs att bestämmelsen prövas i första 
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instans (d.v.s. av LM vid lantmäteriförrättningar) och sedan även i efterföljande 

instanser. 
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9 Slutsatser 

I kapitlet besvaras examensarbetets frågeställningar utifrån den teori, resultat och 

diskussion som framställts i tidigare kapitel.  

 

9.1 Frågeställningarna 

9.1.1 När är ersättning i markvederlag ändamålsenligt? 

När markvederlag är ändamålsenligt är i stor utsträckning situationsspecifikt och 

beror i huvudsak på fastighetsindelnings- och markanvändningsaspekter. Därför är 

det inte möjligt att ge ett entydigt svar på frågan när ersättning i markvederlag kan 

bedömas vara ändamålsenligt. Det finns ett antal rättsfall som på något vis behandlar 

frågan vad som är ändamålsenligt och tio av dessa har analyserats i detta arbete. I ett 

av dessa rättsfall är HD avgörande instans. De lägre instansernas domar och domskäl 

kan vara intressanta att studera för att bilda sig en uppfattning av hur instanserna 

resonerar i frågan, men de är inte prejudicerande och har således inte samma tyngd 

som ett domslut från HD. En ansats till tolkning av när det är ändamålsenligt med 

markvederlag genomfördes i avsnitt 9.5.1. Resultatet av denna är att ersättning i 

markvederlag kan vara ändamålsenligt om följande är uppfyllt: 

 

 Motverkar inte ändamålsenlig planläggning. 

 Resulterar inte i sämre fastighetsindelning än ersättning i pengar skulle gjort. 

 Förorsakar inte större olägenheter av något slag än ersättning i pengar. 

 Utgör inte en belastning på en oproportionerligt stor areal av kringliggande 

fastigheter. 

 Strider inte mot det ändamål som den sökta åtgärden avsåg. 

 

Utöver detta krävs det såklart att ersättning i markvederlag inte strider mot de 

allmänna villkoren i FBL 3 kap. eller de särskilda villkoren i FBL 5 kap. för att det 

ska kunna bedömas vara ändamålsenligt. 

 

9.1.2 Finns det skillnader mellan lagtext och rättstillämpning? 

Resultatet av detta examensarbete visar på att bestämmelsen i FBL 5 kap. 2 § om att 

ersättning i första hand ska utgå i form av markvederlag inte tillämpas på det vis som 

lagstiftaren avsåg. Istället verkar det i praktiken vara undantagsregeln i FBL 5 kap. 2 

§ om ersättning i pengar som är gängse vid fastighetsregleringar. Utifrån 

undersökningen i arbetet verkar det som att den vedertagna tolkningen av 

bestämmelsen bland förrättningslantmätare är att den är indirekt dispositiv. Med detta 

menas att då sakägarna är ense om ersättning i pengar prövar inte LM skriftligen FBL 

5 kap. 2 § och vid tvångsvisa fastighetsregleringar rörande exempelvis 

plangenomförande verkar det som att LM i huvudsak enbart prövar bestämmelsen om 

någon av sakägarna yrkat på ersättning i markvederlag vid förrättningen, annars sker 

generellt sett ingen skriftlig prövning av FBL 5 kap. 2 §. 
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9.1.3 Varför är huvudregeln att mark ska ersättas med mark? 

Syftet med huvudregeln om mark som ersättning vid lantmäteriförrättningar är att 

begränsa förekomsten av annan form av ersättning, såsom ersättning i pengar. Det har 

under årens gång funnits olika orsaker till varför lagstiftaren velat främja ersättning i 

form av markvederlag. Under skiftesreformernas tid var huvudargumenten till mark 

som ersättning att man ville bevara gårdarnas skattekraft och bedriva ett ”modernt” 

och lönsamt jordbruk. Vid utredningen som låg till grund för FBL antogs det vara 

svårt för fastighetsägare att ordna fram en större mängd kontanta medel att använda 

som kompensation för ianspråktagen mark, d.v.s. omvandla det kapital som är bundet 

i fastigheter till fritt kapital. Vid införandet av FBL var motiveringen till varför 

lagstiftaren valde att införa bestämmelsen att bestämmelsen antogs underlätta 

framtida omarronderingar.  

 

9.1.4 Hur bör FBL 5 kap. 2 § tillämpas vid lantmäteriförrättningar? 

Vid handläggning av lantmäteriförrättningar avseende fastighetsreglering är 

utgångspunkten att avträdaren ska ersätts med markvederlag. Därmed ska det framgå 

av förrättningsakten att LM prövat frågan huruvida det är möjligt att ersätta 

avträdaren med markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 §. Detta innebär att det i skälet till 

ersättningsbeslutet ska framgå att FBL 5 kap. 2 § prövats. Detta gäller oavsett ifall 

fastighetsregleringen sker tvångsvis eller med en ÖK alternativt köp som grund för 

åtgärden. Utifrån resultatet av fallstudien av förrättningsakter samt rättsfallsanalysen i 

detta arbete (se kap. 5 respektive kap. 6) är undertecknads slutsats att det bör räcka 

med något i stil med ”Ersättning i X är mer ändamålsenligt än ersättning i Y (FBL 

5:2)” för att visa på att bestämmelsen prövats vid förrättningen samt visa att LM tagit 

ställning till huruvida det är ändamålsenligt att ersätta avträdaren med mark. 

 

9.2 Förslag till framtida arbete 

Detta arbete har i huvudsak undersökt om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 

2 § tillämpas vid lantmäteriförrättningar och resultatet är i korthet att ersättning i 

markvederlag nästan aldrig tillämpas. En annan frågeställning med anknytning till 

FBL 5 kap. 2 § som vore intressant att basera ett arbete på är att undersöka hur 

ersättning i markvederlag kan tillämpas rent ersättningsmässigt. Undertecknads 

hypotes är att ersättning i markvederlag kan antas ske genom s.k. graderingsvärdering 

då det är möjligt att byta mark mot mark rakt av, i enlighet med tillvägagångssättet 

vid ägoutbyte samt som markbyten vid ett laga skifte genomfördes. Om det inte är 

möjligt att byta mark mot mark rakt av är min uppfattning att den faktiska 

värdeförändringen på berörda fastigheter beräknas och att vinsten därefter fördelas 

mellan sakägarna utifrån någon slags nyckel. På grund av det extremt begränsade 

antalet förrättningsärenden där LM beslutar om ersättning i markvederlag enligt FBL 

5 kap. 2 § är det dock svårt att svara frågan enbart utifrån en fallstudie av 

förrättningsakter. 

 



Markvederlag vid fastighetsreglering – En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 § 

 

 97 

9.3 Avslutande kommentar 

Inledningsvis var min uppfattning att regeln om ersättning i markvederlag endast var 

tillämpbar vid omarronderingar, i enlighet med dess tilltänkta användningsområde 

enligt förarbetena till FBL. Detta visade sig dock omgående vara felaktigt. Regeln 

kan även vara tillämpbar i vid andra former av marköverföringar och det kan rentav 

beslutas om mark som ersättning mot samtliga sakägares vilja. Vidare är, utifrån 

rättsfallsanalysen i detta arbete, de högre instansernas syn på FBL 5 kap. 2 § att 

bestämmelsen alltid prövas vid fastighetsregleringar. I praktiken verkar 

bestämmelsen, generellt sett, inte prövas av LM vid fastighetsregleringar och det 

beslutas om mark som ersättning extremt sällan vid lantmäteriförrättningar. 

 

En möjlig orsak till varför frågan om ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § 

sällan tillämpas vid lantmäteriförrättningar kan vara för att rättsläget är förhållandevis 

oklart på området. Det finns ingen tydlig rättspraxis som anger när markvederlag kan 

bedömas vara ändamålsenligt och praxis gällande hur värderingen av markområdena 

ska gå till. Avsaknaden av tydlig rättspraxis på området kan innebära att LM beslutar 

om ersättning i pengar om det finns osäkerheter kring möjligheterna att ersätta 

avträdaren med markvederlag. För att rättspraxis rörande ersättning i markvederlag 

ska kunna växa fram krävs att ersättning i markvederlag enligt FBL 5 kap. 2 § prövas 

(och beslutas om) av LM vid lantmäteriförrättningar för att senare även prövas i högre 

instanser.  

 

Den praktiska tillämpningen av ersättningsreglerna vid marköverföringar har gått 

ifrån mark mot mark till mark mot pengar. Vilket är samma utveckling som skett 

inom svensk straffrätt där man gått ifrån principen att ”ont ska botas med ont” till 

straff och skadestånd i pengar. Skillnaden mellan svensk straffrätt och lagstiftningen 

rörande fastighetsreglering är dock att Kung Hammurabis princip om öga för öga, 

tand för tand fortfarande är huvudregeln enligt lagstiftningen rörande 

fastighetsreglering. 
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Bilaga 1. 

Här nedan är en lista över de lantmäterimyndigheter kontaktats gällande 

förrättningsakter som hanterar ersättning i markvederlag utifrån bestämmelserna i 

FBL 5 kap. 2 § och tillfrågats frågan som anges i bilaga 3 

 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Borås 

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Haninge 

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Jönköping 

E-post 2019-04-16 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Kalmar 

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Kristianstad 

Muntligt 2019-03- 14 & e-post 2019-03-18 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Landskrona 

E-post 2018-10-09 & muntligt 2019-02-28 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Linköping  

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Malmö 

E-post 2019-03-26 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Motala 

E-post 2019-04-25 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Norrköping 

E-post 2019-04-16 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Sandviken 

E-post 2019-04-23 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Sundsvall 

E-post 2019-03-22 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Uddevalla 

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Uppsala 

E-post 2019-03-27 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Umeå 

E-post 2019-03-25 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Vänersborg 

Inget svar 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Örebro 

E-post 2019-03-22 & 2019-03-25 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik 

E-post 2019-04-24 

Kommunala lantmäterimyndigheten i Östersund 

Inget svar 

Lantmäteriet i Malmö 

E-post 2019-03-26 
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Lantmäteriet i Uppsala  

Inget svar 

Lantmäteriet i Västerås 

Inget svar 
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Bilaga 2. 

Här nedan finns en karta över de lantmäterikontor som kontaktats. 
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Bilaga 3. 

Svarsfördelning på frågan: Har ni på XX beslutat om ersättning i markvederlag 

enligt FBL 5kap. 2 § vid någon fastighetsreglering under de senaste åren? 

 

 Ja Nej Vet inte Bortfall Totalt 

Antal 1 11 1 9 22 

Procent 4.5 % 50 % 4.5 % 41 % 100 % 
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Bilaga 4. 

Här nedan är en lista över de tvångsvisa fastighetsregleringar i Skåne län under 2018 

som erhölls ur sökningen i Arkivsök när beteckningen UT1 angavs i rutan fritext. 

 

 1233-2438 

 1291-2926 

 1287-3205 

 1287-3206 

 1256-918 

 1291-2018/28 

 1283K-2018/69 

 1290K-2959 


