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Sammanfattning
publicemdesfii$ta gengenar 1981 av lantmAteriverket.
Servitutskatalog
I dennakatalog anges
bl.a. vilka servitutsendamaloch servitutsformuleringar6eskrivningar
som skall anvdndasvid
nybildning av servitut.Syftet med examensarbetet
,ir att unde$6ka i vilken utstrackdng denna
katalog anvdnds samt att ta fram fiilslag pa etg:irder som skall skapa stiirre enhetlighet i fiirrAttningsredovisningen
av servitut.
Ett servitut ar ett r:ittsfdrhalande mellan fastigheter. Genom detta dttsfdrhillande fir dgaren av
en fastighetr,itt att i visst hanseende
nyttja eller pe annatsAttta en aman fastigheti ansprSk.Den
fastighetsom tas i anspr6kkallas tj?inandefastighetoch den fastighettill vilken riittighetenhdr
kallashArskandefastighet.
Fdr att ett servitutskall kuma upplatasmasteservitutsrekvisiten
vara uppffllda. Dessainnebdr att ett seFr'itut endast fiir upplltas om det :t egnat att friimja en iindamdlsenlig
markanviindning. Dessutom fer ett servitut endast upplatas om andamalet tu av stadigvamnde
betydelse fiir den hiirskande fastigheten.
Over alla fastigheteri landetfiirs ett fastigh€tsregister.
I dettaregisterredovisasbl.a. alla genomfbrda fastighetsbildningsatg,tder.
En fastighetsbildningsatgard
iir en etgafd som ger upphov till
ny fastighetsindelning
eller inrebar att ett servitutbildas, dndraseller upphdvs.Ftir att en fastighetsbildningsetgiird
skall ansesvara fullbordadmesteetgardenfiiras in i fastighetsregistret.
I fastighetsregistret
redovisasbl.a. riittighetertillhdmnde fastigheter.Det Ar t ra olika kategoder av rettigheter som redovisa; officialservitut, avtalsservitut,officialnl4tjanderiitteroch
ledningsfitter. Till vage riittighet skall ett urvai av uppgifter om rdttighetenredovisas.Dessa
uppgifter hAmtasfrin bertirda lantmdte akter och inskrivningsakter samt i nagra fall dven frin
andrakdllor. Bland annatredovisasen beskrivningoch ett Andamaltill vade rettighet.
Servitutskatalogens
syfte ar att lorenkla ftinethingshandliiggningensamt att skapaen enhetlig
Iiirrdttningsredovisning
av servitut. Servitutskatalogen
innehiller bl.a. formuleringarsom skall
anviindasvid nybildning av servitut,dvs. beskrivningsformuleringar
och iindamilsformuleringar.
Totalt finns det 32 olika iindamdlsom kan anviindasvid registreringav servitut.Till dessaiindamil finns det flera olika beslsi\.ningarangivna.
En undersrikninghar gjorts diir servitutsendamaloch beskrivningarhar granskats.Totalt ingar
202 servituti dennaundersdkningvarav 188styckenansesvara enskildaservitut.Av dessaseryi,
tut :ir det 2l styckensom har ett endamil som inte finns angiveti servitutskatalogen.
De beskrivningarsom hdr till de petraffadeservitutenstdrDnerbara i viss m5n tiverensmed
de beskrivningarsom finns angivnai servitutskatalogen.
Serr'itutskatalogen
ans€still viss del uppf'lla sitt syfte. Men vissa atgdrderbdr giims fijr att forenkla fdrrettningshandliiggningen )4terligare samt fdr att skapa stiirre enletlighet i
fiirrdttningsredovisningen. Bland annat bdr de servitutsandamal som inte kan anses anviindas i
nigon niimnvdrd utstfickning tas bort fren sen'itutskatalogen.
Aven flertalet servitutsbeskivningar biir tas bort frSn servitutskatalogenoch istiillet ersattasav anvisningar om vilken
terminologisom skall anvdndasvid nybildning av servitut.

