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Storalaslighcter ft)rdelarochbegriinsande
laktorer

Sammanfattning
Syftet med examensarbetet
iir att identifiera de faktorer som begriinsaren fastighets
dl're storlek,sarntatt visa vilka fiir- och nackdelarsomfims med storafastigheter.
I lagstiftningen finns ingen defmieradgrans fiir hur stor en lastighet fir bli. Frigan
har inte i nigon sttirre utstr?ickningbehandlatsi domstol.Det endalagtextens,igerAr
att en fastighet ska ha en liimplig utformning. Uttrycket liimplig utformning ?ir ett
ganskavagt begrepp som g€r utr,.rnm€ till stor tolkningsflihet liir lantmiitarenvid
fastighetsbildning. Att det inte firuN naga enhetliga riktlinjer 96r att
liimplighetskaven liir en fastighettillaimpasp6 olika siitt i olika delar av landet.
Om fastighetermed stor areal kan accepterasberor pa fastighetensanvzindningssatt,
var fastighetenar beliigen i landetoch dvriga {itrutsathingar som t.ex. rafiigheter.Att
safia en gr,ins fiir nzir arealen iir ftir stor iir diirftir omdjligt. Istallet meste en
gdrasi varjeenskiltfall.
beddmning
Att undvika stiimpelskattvid tillkdp av mark, iir ett stort skal fill att stora fastigheter
bildas. De ftirvaltningsmAssigaskdl som hnns fiir bildandet Ziratt det Ar lattare att
ftirvalta ett fftal fastigheter. Jord- och skogsbruksfastigheterkan ffi l2impligare
brukningsenheterde fttretaget bedrivs pi ett stdrre markomride och marken kan
brukaseffektivare.
Enkiitundersiikningenvisadeatt de stdrstaproblemenstora fastigheterfiir rned sig iir
lokalisering av r?iftigheter,ftirsvaradeutredningsarbeten,
karhedovisning,problemvid
taxering, lokalisering av taxeringsenhetersamt redovisning i fastighetsregishet.
Undersdkningenvisadeavenatt den typ av storafastighetersom skaparmestproblem
Zagatu- och parkmarksfastigheter.Det framkom att det ?t Banverket som upplever
problemenmed stora fastigheter som stdrst. Stora jord- och skogsbruksfastigheter
staller inte till med nigra stdre problem. Frir att minska problemen, som stora
fastigheterger upphov till, finns det ett antal atg?tder som kan vidtas. Att redovisa
rattigheterna i registerkartan skulle underlafia lokaliseringen. Att infijra en
obligatorisk kartskiss samt inskrivning av aytalsrafiigheter skulle underl?itta
lokaliseringenav artalsservitut.
Stora fastigheter bildas ofta genom fastighetsreglering,da det iir ekonomiskt
ftirdelaktigt jamftirt med att genomfiira ett haditionellt fastighetskitp. Om
stAmpelskattenminskas eller inliirs iiven vid fastighetsregleringskulle vinsten med
fastighetsregleringminska. Det skulle innebaraatt fler anviinder sig av traditionellt
fastighetskdp
och lika storaenheterskulleintebildas.
Att stora fastighetermedfiir vissa problem iir ett faktum. Dock iir problemeninte sA
omfattandeatt det skulle bli ldnsamt att vidta atg?Aderfiir att eliminera alla dessa
problem. Det skulle emellertid behdva infiiras en viigledning ffir beddmningenav
storafastighetersl?implighet,da det idag inte sker en enhetligbeddmning.

