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Andelsservitut 
De så kallade andelsservituten är lömska, framförallt för den som lever i tron att de som 
andra officialservitut alltid gäller. Andelsservitut är nämligen allt för ofta ogiltiga. Det 
kan bero på att de var ogiltiga redan när de bildades eller att de omedvetet har 
upphävts genom fastighetsreglering. Efter som kunskapen kring andelsservituten ofta 
är dålig, kan fastighetsägare lida stor skada. 
 
Andelsservitut bildas enligt FBL 10:5 2 stycket och innebär att en styckningslott får servitut i 
stamfastighetens andel i en samfällighet1 för väg. Att servitutet upplåts i andelen i 
samfälligheten är unikt och är ett undantag från regeln i JB 7:9 som hindrar upplåtelse av bl.a. 
servitut i andelar i samfälligheter. Det är inget konstigt i att servitut upplåts i samfälligheter 
(den samfällda marken) men då är samtliga deltagande fastigheter tjänande i 
servitutsförhållandet. För andelsservituten däremot är det bara stamfastigheten som är 
tjänande fastighet, trots att det är i samfälligheten som servitutet fysiskt nyttjas. 
Andelsservituten får bara avse ändamålet väg2 och samfällighetens nuvarande användning 
måste vara väg. Samfällighetens ursprungliga ändamål kan däremot vara något annat. 
Möjligheten att bilda andelsservitut ska enligt Lantmäteriet användas restriktivt3. 
 
Villkor 
Andelsservituten får inte bildas om styckningslottens behov av väg kan tillgodoses bättre på 
annat sätt. Villkoret är det samma för bildande av samfälligheter i FBL 6:1. I 
andelsservitutsfallet innebär det att en bedömning måste göras om det istället är bättre att 
fördela andelarna i samfälligheten, bilda gemensamhetsanläggning eller att upplåta servitut i 
samfälligheten. Möjligheten att bilda andelsservitut tillkom4 för att undvika uppsplittring av 
andelstal på en stor mängd fastigheter av vilka flertalet skulle ha en ytterst liten andel5. Detta 
utesluter alternativet att ge styckningslotten del i samfälligheten. Alternativen att bilda 
gemensamhetsanläggning och bilda servitut i den samfällda marken skulle markant utöka 
förrättningens omfattning med många nya sakägare (vilket man gärna vill undvika). Rent 
praktiskt innebär det att andelsservitut kan bildas i de allra flesta fall där det blir aktuellt. 
 
Tre grundförutsättningar 
För att ett andelsservitut ska kunna bildas krävs att följande förutsättningar är uppfyllda. 
1. Bildandet skall ske mellan styckningsdelarna vid avstyckning 
2. Vägen skall vara en samfällighet 
3. Stamfastigheten har andel i samfälligheten 
 
Den första förutsättningen torde sällan ställa till några större problem, men det innebär att det 
inte går att bilda andelsservitut vid fastighetsreglering med avstyckande verkan6. Den andra 
och tredje förutsättningen kan däremot innebära oklarheter. Är vägen verkligen utlagd som en 

                                                            
1 Marksamfällighet enligt FBL 1:3 
2 Lagrådet delade inte kommitténs och departementschefens syn på att andelsservituten skulle omfatta andra 
ändamål än väg. Andelsservituten inskränktes därför till att bara avse väg. Prop 1969:128 del B s. 1147  
3 Handbok FBL 2010-01-04 sid 92 
4 Andelsservitut var inget nytt när fastighetsbildningslagen tillkom utan det förekom andelsservitut även innan 
fastighetsbildningslagen, dock utan uttrycklig lagstöd. NJA 1928 s. 218 innebar att andelsservitut för 
vägändamål kunde få tillskapas enligt JDL 19:12 3 st vid avstyckning. NJA 1957 s. 787 innebar dock ett förbud 
mot upplåtelse av andelsservitut. 
5 Prop 1969:128 del B s. 667 
6 Dvs när all jord/skogsbruks mark överförs så att det bara finns kvar en bostad med tomt. 
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samfällighet eller har den bara behandlats som om den vore samfälld? Äldre 
förrättningshandlingar kan vara otydliga i detta hänseende och det kan behövas 
fastighetsbestämning för att få klarhet. Ett servitut som bildas främst för att det är snabbt och 
enkelt lockar knappast till omfattade arkivutredningar och fastighetsbestämning. Dessutom 
kan tolkningen av samfälligheternas läge innebära klurigheter7. Den tredje förutsättningen är 
fundamental, men att det kan vara svårt att med hjälp av äldre akter utreda huruvida 
stamfastigheten har andel i en samfällighet. Svårigheter kan också föranledas av att det 
tidigare skett omfattande fastighetsregleringar där andelstal i samfälligheter överförts mellan 
fastigheter.  
 
Sakägare 
Den stora fördelen med att bilda andelsservitut är att sakägarkretsen inte utökas i 
förrättningen. Dvs det är bara stamfastigheten och styckningslotten som är berörda 
fastigheter. I rättsfallet NJA 1985 s. 429 ansåg dock högsta domstolen att ägaren till en 
intilliggande fastighet var sakägare då del av denne fastighetsägares bostadsbyggnad låg på 
den samfällda vägen. Förrättningen från rättsfallet ovan får tjäna som exempel få ett 
välformulerat andelsservitut: 
 

Med lotten A (härskande) följer rätt att för utfart till allmän väg och 
till samfälld båtplats (s:20) använda vägen x inom Övermorjärv s:3 
vari Övermorjärv 6:7 (tjänande) äger del. 

 
Servitutstexten ovan och utdraget ur förrättningskartan (bild 1 nedan) är från det ursprungliga 
beslutet. Efter Högsta domstolens dom fick servitutet en annan utformning. Andelsservitutets 
utformning ändrades till att bara avse viss del av den samfällda vägen, något som enligt 
litteraturen anses vara möjligt8. Visst stöd för möjligheten till begränsning av 
servitutsområdet inom samfälligheten finns även i propositionen9. 
 

                                                            
7 Angående tolkning av samfällda vägars läge läs Hygstedt, Thore. Nya grepp på gamla vägar m.m. Svensk 
lantmäteritidskrift 1990/1. s. 49-52.  
8 Handbok FBL 2010-01-04  sid 731 och Fastighetsbildningslagen En kommentar avsnitt 10.5 
9 Prop 1969:128 del B s. 667 och s. 1147 
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Bild 1, utdrag ur förrättningskarta, hämtad från NJA 1985 s. 429. 
  
Exempel 1 Rud 12:2 
Nedan följer ett exempel som bygger på ett verkligt fall där det framstod att det bildades ett 
andelsservitut, men där detta troligen inte var fallet. Det är osäkert om stamfastigheten har 
andel i samfälligheten och likaledes om vägen alls är samfälld. I registerkartan (se bild 2) 
framstår det som om en samfälld väg ansluter till fastigheten Rud 12:2 söderifrån. 
Samfälligheten är oregistrerad och en arkivutredning visar otvetydigt att vägen är samfälld 
upp till norra gränsen på Rud S:1. Det är oklart om fortsättningen fram till Rud 12:2 (det 
inringade området) är samfälld. Fastigheten Rud 12:2 bildades genom en sammanläggning 
mellan en tidigare avstyckad fastighet och en styckningslott (se bild 3). Den tidigare 
avstyckade fastigheten hade inga andelar i samfälligheter och hade ingen formell utfartsrätt. 
Stamfastigheten till den i sammanslagningen ingående styckningslotten hade mantal men om 
stammen hade del i den berörda samfälligheten kräver mer omfattade utredning. Rud 12:2 har 
idag sin utfart åt nordväst men den är inte rättsligt tryggad. 

 N

 

Okänd 
skala 
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Bild 2, omarbetat utdrag ur registerkartan. 
 

 
Bild 3, utdrag ur förrättningsakt, andelsservitutstext och karta. 
 
Exemplet visar på problemen med att det i förrättningsakten framstår som om det bildats ett 
servitut trots att det är oklart om det verkligen faktiskt bildades ett andelsservitut. Då det 
finns oklarheter skulle vidare utredning kunna visa att vägen faktiskt är samfälld och att 
stamfastigheten faktiskt hade del i samfälligheten, dvs att ett andelsservitut bildades.  
 

  N 

 

Okänd 
skala 

 N

 

Okänd 
skala 
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Exempel 2 Ogiltigt servitut 
Nästa exempel (se bild 4) återger däremot ett uppenbart ogiltigt andelsservitut. 
Stamfastigheten hade ingen andel i samfälligheten då stamfastigheten i sin tur var en 
styckningslott helt utan andelar i någon samfällighet. Trots det uppenbara och lättutredda 
förhållandet förefaller det framgå av förrättningsakten att det bildats ett andelsservitut, vilket 
det alltså inte gjorde. Servitutstextens första del avser ett ”vanligt” servitut till förmån för 
lotten och som belastar stamfastighetens mark. Den andra delen av servitutstexten avser 
andelsservitutet, ”dess fortsättning” avser en samfälld väg. Varför förrättningslantmätaren 
skrev ett servitut som för betraktaren framstår så som att styckningslotten får servitut på hela 
utfarten, när verkligheten är en annan, är svårt att förstå.  
 

 
Bild 4, utdrag ur förrättningsakt, andelsservitutstext och karta. 
 
Fastighetsreglering 
Trots att det föreligger rätt förutsättningar för att andelsservitut har bildats, fortsätter 
andelsservituten att vara luriga. Andelsservituten upphör nämligen att gälla om 
stamfastigheten överförs till en annan fastighet (utplånas) eller om stamfastighetens andel i 
samfälligheten överförs till en annan fastighet. Detta är av stor vikt då många fastigheter 
utplånas genom fastighetsreglering på grund av de stämpelskattemässiga fördelar som 
fastighetsreglering ger. Till skillnad mot avtalsservitut, som också upphör10 genom 
fastighetsreglering (marköverföring), kan inte andelsservituten förordnas att fortsätta att 
gälla. Det går heller inte att bilda ett nytt andelsservitut då andelsservitut bara kan bildas vid 
avstyckning. Om det vid en fastighetsreglering innebär att ett andelsservitut upphör, har 
härskande fastighet rätt till ersättning för det förlorade servitutet enligt FBL 5:12. Det är den 
som ansökt om fastighetsregleringen av tjänande fastighet som ska betala ersättningen för det 
förlorade servitutet alternativt betala förrättningskostnader och ersättning för att en ny 
rättighet ska bildas. Om ett andelsservitut upphävs i en förrättning utan att härskande 

                                                            
10 JB 7:29 2 stycket 

 N

 

Okänd 
skala 
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fastighet är sakägare så aktualiseras det extraordinära rättsmedlet domvilla11, vilket i så fall 
river upp hela förrättningen. 
 
Andelsservitut är olokaliserade servitut12. Om samfälligheten överförs till tjänande fastighet 
blir andelsservitut istället lokaliserat, dvs skyddat likt vanliga officialrättigheter. Om 
samfälligheten däremot överförs till någon annan fastighet så upphör andelsservitutet att 
gälla13. Det ingår i lantmäterimyndighetens utredningsskyldighet att kontrollera om 
andelsservitut upphör till följd av fastighetsregleringen14. Avstyckning, klyvning och 
sammanläggning är ofarligt för andelsservitut15. 
 
Registrering 
Andelsservitut registreras som andra officialservitut på härskande fastighet. Det som skiljer 
sig från andra officialservitut är registreringen på tjänande fastighet. Om samfälligheten är 
registrerad så ska andelsservitutet registreras på samfälligheten16. Det är förvirrande då 
belastad enhet är stamfastigheten och inte samfälligheten. Om samfälligheten inte är 
registrerad blir det däremot rätt för då ska servitutet registreras på stamfastigheten17, dvs på 
tjänande fastighet. Det finns naturligtvis fördelar med att det även på samfälligheten ska 
synas den indirekta belastningen som andelsservitutet innebär men det borde i så fall ske 
genom en anteckning på samfälligheten. 
 
Hur många andelsservitut det finns är i praktiken omöjligt att veta. Om samfälligheten är 
oregistrerad så ska andelsservitutet registreras med ändmålet ”Väg i samfälld vägmark”18. 
Det finns ca 20 000 st servitut som avser väg i samfälld vägmark i fastighetsregistret19. Men 
om samfälligheten är registrerad så ska andelsservitutet registreras med ändamålet ”Väg”. 
Det gör att andelsservituten är omöjliga att urskilja ibland de ca 300 000 st vägservituten. 
 
Risker 
Jag tror att alldeles för få känner till andelsservitutens speciella karaktär vilket kan orsaka 
fastighetsägare stor skada. Det kan exemplifieras med det första exemplet ovan. Ägaren av 
Rud 12:2 knackar på hos ägaren av Rud 1:1 och har i handen en överenskommelse om 
fastighetsreglering. Överenskommelsen innebär att Rud 12:2 avstår från att anlägga och 
utnyttja sin utfartsrättighet (andelsservitutet skulle upphävas) mot att Rud 1:1 medger att Rud 
12:2 får bygga en väg rakt över Rud 1:1 strax väster om bostadshuset. (Rud 12:2 har idag sin 
utfart åt nordväst som inte är rättsligt tryggad). Om ägaren till Rud 1:1 hade skrivit under 
överenskommelsen, skulle risken finnas att överenskommelsen hade genomförs utan större 
utredning av andelsservitutets giltighet. I Handbok FBL går det att läsa att det åligger 
förrättningslantmätaren att först undersöka om den ifrågasatta rättigheten utgör ett giltigt 
servitut men att detta gäller självfallet endast avtalsservitut20. Det borde ha stått att 
undersökningen om giltighet ska omfatta både andelsservitut och avtalsservitut.  

                                                            
11 RB 49 kap 
12 Hovr Sk o BL, avd 1, 1986-10-21, UÖ 1211 (LMV 86:25) 
13 Om samfälligheten överförs till härskande fastighet så upphör andelsservitutet också att gälla men det 
innebär ingen skada för härskande fastighet. 
14 Handbok FBL 2010-01-04 sid 613 
15 Lantmäteriets PM om andelsservitut daterat 2004-10-13, Leif I Nilsson och Peter Wiström 
16 Handbok fastighetsregistrering, Servitutskatalog 
17 Handbok fastighetsregistrering, Servitutskatalog 
18 Handbok fastighetsregistrering, Servitutskatalog 
19 Det finns bara fyra stycken officialservitut med ändamålet ”Andelsservitut”. 
20 Hanbok FBL 2010-01-04 sid 627 
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Examensarbete 
I examensarbetet med titeln Andelsservitut –Ett hållbart fastighetsbildningsinstrument?21 
genomfördes en enkät bland förrättningslantmätare. Bland svaren går det bl.a. att läsa att 
andelsservitut blivit felaktigt hanterade i ett stort antal äldre och nyare förrättningar22 och att 
andelsservitutens speciella egenskaper troligen är obekanta och svårförståeliga för egentligen 
alla registeranvändare utom de riktigt initierade23. Det konstateras även att det råder en stor 
restriktivitet med nybildande av andelsservitut, undantaget Gotland24. En av examensarbetets 
slutsatser är att ett andelsservitut endast är marginellt bättre än ett konstaterade att fysisk 
tillgång till väg finns. Jag är beredd att både hålla med examensarbetaren i sin slutsats och 
Lantmäteriet i sin restriktivitet mot nybildandande, när kunskapen om andelsservitut i 
allmänhet är dålig. 
 
En ökad kunskap behövs bland lantmätarna, framförallt så att befintliga andelsservitut inte 
misstolkas eller upphävs av misstag.  
 
 
Fredrik Warnquist 
Universitetsadjunkt 
Fastighetsvetenskap 
LTH, Lunds Universitet 

                                                            
21 Linus Johnsson, 2007, LTH, LUTVD6/TVLM 07/5149 SE 
22 Linus Johnsson, 2007, LTH, LUTVD6/TVLM 07/5149 SE  sid 30  
23 Linus Johnsson, 2007, LTH, LUTVD6/TVLM 07/5149 SE sid 41 
24 Linus Johnsson, 2007, LTH, LUTVD6/TVLM 07/5149 SE sid 29 


