Avdelningen fiir iastighetsvetenskap
Lunds Tekniska Hdgskola
Lunds Univenitet
Box I 18
221 00 Lund
S!'erige

Department
ofRealEstateScience
/#R
FacultyofEngineering
{thq'tx)e

w
LuNos

UNIVERSITET

LundUniversity
POBoxl18
SE-22100 Lund
Sweden

JORDBR{IKSFASTIGHETER
UPPDELADE
PA FLERA EJ INTILLIGGANDE SKIFTEN
- Liimplighet och praktisk till?impning

AGRICULTURAL PROPERTIESDIVIDED INTO
SEVERALNON-ADJACENTPARCELS
- Suitabilityandpractice

Examensarbete utfiirt avlMaster of ScienceThesis try
Marie-LouiseJohansson,Civilingenjdrsutbildningeni Lantmefii, (180 p), LTH
Mikael Lennung,Civilingenjiirsutbildningeni LantmZiteri,(180 p), LTH
Handledare/Supervisors
Lennart Bovin, Lantmate myndigheten, Helsingborgs kommun
Kristofer T6mgird, Institutionen fiir iastighetsvetenskap
Examinator/Examiner
Klas Emald Borges, Institutionen fiir fastighetsvetenskap

Siikord
Fastighetsbildning,landsbygd,jordbruksfastighet,brukningsavst6nd,
3 kap 1 g FBL,
lamplig fastighet, 3 kap 5 $ FBL, fttretagsekonomiska kavet, jordfiirviirv, skifte
Ke1rwords
Propedy formation, rural area, agricultural property unit, farming distance, paragraph 3
section 1 ofthe PropertyFormationAct, suitableproperty unit, paragraph3 section5 of
the PropertyFormationAct, the economicdemand,acquisitionofproperty, parcel

I SRN/LUTVDG/TWM 07/5142 SE

Sammanfattning

Utuecklingen av jordbruket har under alla tider drivits av behovet att Iiirsdrja fler
invinare, vilket har 6tt till fiiljd att jordbruket i Sverige har genomgett flera stora
omanonderingsitgiirder de senaste 300 iren i form av storskifte, enskifte och laga
skiIle. Syftet har alltid varit att hiija effektiviteten och 6ka produktionsfiirmagan. Milet
vid varje etgiird har varit att samla lantbrukamas egor i stiirre sammanhringandeenheter
6r att minska pi transportema och oka brukningsmtijlighetema. Lanthuket har ocksi
genomgett en stor teknisk utveckling tin lantbruk diir mycket av arbetet utftirdes fijr
hand med dragdjur som haist och oxe till dagens niist intill helmekaniserade jordbruk
med traktorer och andra maskiner. Utvecklingen pi senare tid har iterigen biirjat peka
pi att ?igomablir mer och mer spridd4 vilket kan ha sin ftrklaring i att det ?ir lattare att
t-arsportera maskinerna samt att det behdvs allt mer mark fiir att ett lantbruk ska vara
bArkaftigt. Denna mark kan ofta vara svir att ff tag i pa n?irahelt varfiir brukaren fl'r
sdka sig ut i mer perifera omrAden. S1.ftetmed arbetet Ar att uheda lemphgheten av att
fustigheter har sin mark utspridd i flera ej sammanhiingandeorffaden. Fiir att utreda hur
lantbrukare ser pe att ha sin mark utspridd och fiir att se hur lantmAt€rim),ndighetema
agerar, utifr6n lagstiftning och rekommendationer, niir fiigan om fastighetsreglering
eller sammanliiggning iiver liingre av$ard kommer upp har intervjuer gjorts med b6da
parter. Aven arkirr:ndersdkningar pi utfiirda ftlndttningar har genomfiirts. Kalkyler har
giorts ftir att utreda hur det iiiretagsekonomiska kavet i 3 kap 5 g FBL uppf,lls. Arbetet
inriktar sig pi jordbruksomridena i Sk4ne. De fi r?ittsfall som har hittats pA omridet har
studerats.
Hur l6ngt ifian huvudgirden lantbrukarna sdker mark skiljer sig it beroende pi vilken
inriktning fiiretaget har. Den intervjuade lantbrukaren med bide djurhillning och
v?ixtodling tittar mest i nitom.redet medan den rena vaixtodlaren kan t?inka sig att kdpa
eller auendera mark upp till en mil frin hurudgrirden. Lantbrukama som intervjuats
angav som skiil till att de valt fastighetsreglering nZAmark liirvzfvats att de anseg det
mest praktiskt att ha marken samlad i si Ii fastighetsbeteckningar som mcijligt men
aven att st?impelskattenkinggicks.
Fastighetsbildningen p6 landsbygden har tidigare varit starkt sammankopplad med den
ridande jordbrukspolitiken som verkat fiir att det skulle produceras mer mat till rimliga
priser tir konsumentema. Dagens jordbrukspolitik, som ar gemensam fiir alla liinder
inom EU, fokuserar mer pi att minska dverproduktionen och siilca kvaliteten pi
livsmedlet. Detta medffir att det inte lAngre finns lika tydliga mal ftir hur jordbruket ska
skiitas och hur detta ska utvecklas. Markpolitiken har diirmed inte heller en lika
b€tydande roll vid fastighetsbildningen. Fastighetsbildningslagen if en ramlagstiftning
som utgir ifr6n politikens ambitioner, varfiir tolkningen av denna har liberaliserats i ta.kt
med att de klara och tydliga milen i politiken ftirsvagats. En konsekyens av detta iir att
det numera tilEts att stdrre bostadsfastigheter med mdjlighet till min&e djurhillning

eller hobbyodling av olika slag bildas, vilket hade varit omcijligt tidigare n?irall mark
skulle anvdndasftir Produktion.
Fdrutom att lantmiiterimlndigheten ska ta hiinsyn till att liimpliga fastigheter bildas
staller Lantmateriverketupp riktlinjer om att fiirrattningslantmiitarnaska ta hansyntill
ortnamnsvirden, det vill sdga vard av traktnamn. En $terligare begriinsning vid
fastighetsregleringoch sammanlaggningar kommungranserua Kommungranser kan
Ua.a"nyttas om det fiireligger siirskilda sknl och di kriivs samrad med beriirda
kommuner. Jordftirvarvslagin hade en stor betydelse vid fastighetsbildningenpi
genom dennastyrde vem som
landsbygdenftam till 1991 eftersomlantbruksn?imnderna
fick flo.iarva jordbruksfastigheter.Lantbruksndmndernasambitioner gjorde att det i
minga tillstand till jordftirviirv angavssom kav att kdpalens lastighetsinnehavskulle
samilanforas till en registerenlet.Jord{iirviirvslagenfick 1991 en svagareinnebdrd nar
det inte langrekravdesftiNarvstillstend lor privatpersonerutanfor glesbygd'
Kalkylerna visar pe aft det fiiretagsekonomiska kravet i 3 kap 5 $ FBL ar svart att
uppfylla om avstindet mellan mottagande och avstaendefastighet-er Engt eftersom
resultatet blir siimre ju l?ingre brukningsavstandetar. Att lantbrukarna trots att
ldnsamheten iir d6lig iir intresseradeav att lorvdrva mark ar en loljd av den
effektivisering som sker inom lantbruketsamt att de raknar med att det ar en lengsiktigt
bra investeringmedstabilviirdedkning.
I de intervjuer som gjorts har det framkommit skillnader i hur lantmatelimyndjgheterna
ugerar nAi nigon vill sammanfiira ett lijruarvat markomride med sin ursprungliga
fa=stighetoch inte markomridena ligger intill varandra. En del av ftirrattningslantriatarna anser att med tanke pe den utveckling som finns inom lantbruketkan inte
lantmiiterimrndigheternaneka n6gon sivida inte starka skiil ftireligger.Dessasalter upp
ett avstandso- ansesvara det langstade kan ffinka sig att ha mellan en fastighetsolika
skiflen. Andra fiirraftningslantmiitaremenar att hans),nska tas till traktindelningenvid
beddmningenom ftirr?ittningen96r att genomforaeller inte. Bedomningengdrs utiften
varje enskilt fall och de kan tiinka sig att tillata stora avstfurd om berilrda fastigheter Zir
bel?ignai sammatrakt. De som anseratt stor hansyn ska tas till traktindelningentycker
att d-etskulle kiinnas svert att satta upp ett fast avstand som regel ftir da ar det svart att ta
st?illningtili om en liimplig fastighet,enligt 3 kap I $ FBL, bildas Andra fal<torersom
finns m"edi beddmningenav om fastighetsbildningener liimplig ar storlekenpi ski{tet,
trallksituationen mellan omridena och om det firurs hinder mellan omridena som
motorvaigar,jarnvagar eller stiine sardlallen.
Slutsatsen af att negot tydligt avstind som kan vara liimpligt varken finns lor
lantmiiterimyndigheternaeller fiir lantbrukarna.skillnadernai slnsatt mellan olika delar
av Sk6ne rnedftii dock att mdjlighetemaliir agama att utveckla sina fastigheteraI otka
beroendepi var i liinet de ?ir verksamma.S;'nen pi lantbruket i framtiden ar positi\4
frindelantbrukareSomintervjuatsVilketlroligenbidrartillatldeavstendSomkan
t?inkasldnsamma kommer att oka i liamtiden.
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