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42. Samhällsbyggaren

AKTUELLA RÄTTSFALL

ÄR HD 
UTE OCH CYKLAR?
I NJA 2014 s. 228 punkten nio 

skriver Högsta domstolen 
(HD) att det är ett lägre krav 
för servitut enligt FBL 7:1 än 

för servitut enligt AL 49 §. Detta är 
en feltolkning och är tyvärr ett av 
HD:s (o)lustiga snedsteg inom fastig-
hetsrättens område.  

Du har redan kunnat läsa ett sam-
mandrag av rättsfallet i Samhälls-
byggaren nr 3 2014 sidan 41 och 
kunnat höra en redogörelse av rätts-
fallet på ett av föredragen på Sam-
hällsbyggnadsdagarna. HD sa alltså 
nej till ett kommunalt gång- och 
cykelvägsservitut utanför detalj-
plan enligt AL 49 § då det inte var 
av väsentlig betydelse för den kom-
munala allmän plats-fastigheten. 
Om HD:s dom var rätt eller fel är en 
annan diskussion. Jag fokuserar i 
stället på frågan hur kommunen nu 
ska kunna få till sin önskade gång- 
och cykelväg.

HD pekar på FBL 7:1 och skriver i 
punkt nio i domen att det är ett lägre 
krav för väsentlighetsvillkoret i FBL 
7:1 jämfört med AL 49 § på grund av 
en utveckling i praxis mot funktio-
nellt samband. Detta är fel. HD skri-
ver i punkt åtta i domen att denna 
utveckling framgår av NJA 1997 
s. 307 vilket avsåg ett avtalsservitut 
för badplats, där det alltså inte finns 
något väsentlighetsvillkor överhu-
vudtaget! Alla de domar som HD tar 
upp handlar om funktionellt sam-
band men gäller då i stället villkoret 
stadigvarande betydelse som är ett 
av de grundläggande servitutsvill-
koren i JB 14:1. I verkligheten finns 

alltså inte den av HD påstådda skill-
naden mellan väsentlighetsvillko-
ren i FBL 7:1 och AL 49 §. HD är ute 
och cyklar. 

Om kommunen i stället lägger ut 
gång- och cykelvägen i detaljplan 
och dessutom knyter fastighets-
indelningsbestämmelser till ser-
vitutet, behöver väsentlighetsvill-
koret inte prövas i varken detalj-
plan eller i den efterföljande lant-
mäteriförrättningen. Detta beror 
på att PBL saknar hänvisning till 
FBL 7:1 (och AL 49 §) samtidigt som 
det i FBL 7:1 framgår att väsentlig-
hetsvillkoret inte ska prövas om det 
finns fastighetsindelningsbestäm-
melser. Väl värt att notera är dess-
utom att väsentlighetsvillkoret i AL 
49 § är dispositivt (se AL 53 §) vil-
ket är tvärs emot vad som gäller 
för väsentlighetsvillkoret i FBL 7:1. 
Glöm inte att AL 49 §-servitut bara 
gäller väg och att det dessutom har 
företräde framför servitut enligt 
FBL 7:1 på grund av bestämmelsen i 
FBL 7:2 tredje stycket.  

Den i rättsfallet berörda gång- och 
cykelvägen kan för övrigt genom-
föras med vägrätt. Väghållaren kan 
då vara antingen Trafikverket eller 
kommunen. 

Slutligen är mitt förslag är att ta 
bort AL 49 §, den behövs inte helt 
enkelt. 
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