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wf,lilSammanfattning
Fdr att fastighetsbildningska kunna ske meste vissa allmiinna liimplighets- och planvillkor
vara uppfyllda. L?implighetsvillkorenuttrycks i att varje berdrd fastighet ska uppiylla bland
annat kav pe lamplighet och vauktighet. utdver de allmiinna liimplighersviirkorenfinns
siirskilda krav som ror jordbruks- och skogsbmksfastigheter.Liimplighersvillkoren och de
siirskilda kaven iir uppst:illdafdr att framja en god markfcirsiirjningoch bilda en liimplig
fastighetsindelningoch fomuleras i 3 kap- FBL.
3^kap. FBL dr en ramlag vilket inneb:i{ att vid tillampning av lagen ska hlinsyn tas till
ridandejord- och markpolitiskaintessen som rdrjord- och skogsbruk.Detta innebaratt aven
om Iagtexteninte andrassi miste lantmatarnatillampa lagen efter de ridande riktlinjerna.
Laganddngarbediimdesva'a nddvdndigai srutetav 1980-taleroch i biirjan av rggo-talet da
tilJiimpningenav reglemai 3 kap. FBL intelrunde anpassastill de stora fdfindringarna sorn
iigde rum i friimst jordbrukspolitiken. Ar 1991 andrades lagen fdrsta gingen och
presenterades
i prop. 1989/90:152.Andringen gjorde det mdjligt att pi landsbygdenbilda
stdrrebostadsfastigheter,
som iuymmer mark fcir viss n?irings-eller hobbyverksamheti form
av mindre djurhillning eller odling.
Den andra ?indringensom behandlasi mpporten skedde51 1994 och introduceradesi prop.
1993/94:27. Andringen gjorde det mojligr att bilda mindre jord- och skogsbruksfastighetei.
vid fastighersbildningenmedgavsdven stiine ryngd at regionalpolitiska*ril sisom att-ft?imja
bosathing och sysselsattningpe glesbygd.
Varje fastighet ?i. unik och har olika forutsattningar.N?ir en lantmatarebeddmer en etgiird
edigt 3 kap. FBL finns mengafaktorer att ta hansynsamtidigt som lageDska tilldmpasefter
ridande riktlinjer. Rapportenssyfte ar att visa hur ett ur-vallantrndtaretolkar 3 kaD. FBL.
Hypotesen som stallts i rapporlen grundar sig pi de rcformer som skerr 1991 ocl 1994.
Genom en undersiikningska en antydan fis om huruvida lantunatareexamineradefcire 1991
tilliimpa. lagen annorlundajamfdri med de lantmzitaresom examineratsefter 1994. Totalt
deltog 16lantmatarei undersiikningen.Av dessaexamineradessex lanrmatarefdre 1991.sex
lantmAtareefter 1994. De resterandeflra lantm:itama utgiir en egen grupp eftersom de endast
har arbetatsom lantmAtarei cirka ett och ett halvt er.
Fdr att visa hypotesenhar tva fall h?imtarsften tidigare dverklagadefdnattningar. Dessahar
fdrenklats och omarbetats och getts till olika lantrnaitarei landet, som velat delta i
undersiikningen.Det ena ?irendetberor en avstyckning frin en jordbruksfastighet till en
bostadsfastighet.Det andra fallet rdr en fastighetsregleringfrin en skogsfastighettill en
bostadsfastighet. Lanrmiitama har sedan utifren given data bed6mt om itgarden :ir llimplig
eller ej.
Resr.rltatet av undersdkningen visar att iirendet som bertjr en avstyckning fr6n en
jordbruksfastighet,bifdlls av flra lantmatare, varav tva frin varje grupp beddmde
atr
atg:irden uppfyllde l?implighetskraven. Atgarden ansigs oliimplig av itta lantmatare. Dar fyra
lantmatare examinerade fdre 1991 och fyra lantmatare efter 1994 inte ansag att
liimplighetsvillkoreni 3 kap. FBL var uppfyllda.
Det andra fallet, en fastighetsreglering frin en skogsfastighet ti1l en bostadsfastighet
godkdndesav samtliga lantmatareexamineradefitre 1991 och fyra lantmatareexamineiade

cxaminerade
efter lgg4. Atgarden ansigs inte uppfylla liimplighetskraYen av tve hntmatare
efter 1994.

