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Att väga samman

 Ramlag - svårt att avgöra balansen mellan rådande politik och 

lagens krav på varaktighet

 Bosättning och verksamhet på landsbygden ska främjas

och kan då ge den enskildes önskemål ett större spelrum vid 

fastighetsbildning

MEN

 Lantbruksföretag av betydelse för livsmedelproduktionen och den 

permanenta bosättningen bör inte påverkas negativt. Rationellt 

brukande, arrondering t.ex.

 FBL vs miljöbalken 3 kap 4§. Okej att stycka av tomter enligt 

FBL, men bebyggelse på jordbruksmark är en annan fråga.

 Livsmedelsförsörjningen en aktuell fråga.



FBL 3 kap 5 §

”För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt 

ändamål skall den ha sådan storlek, sammansättning och 

utformning att den medger att det företag som skall bedrivas 

på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte."

 Typ av verksamhet styr arealbehovet. 

Kombinationsmöjligheten måste tas i beaktande, men inte 

hur som helst.

 Lönsamheten i jordbruket idag kan inte få styra 

fastighetsbildningen



FBL 3 kap 6§

 Även här svårt med bedömning av vad som är bärkraftiga 

jordbruk, arealmässigt

 Exempel där vi avstyrkt i vårt yttrande ”Taxeringsenheten 

som är taxerad som bebyggd lantbruksenhet har 65 ha 

åkermark av klass 4, dvs näst högsta i 

åkermarksgraderingen som visar att det är åkermark med 

högt brukningsvärde. Åkermarken har bra arrondering med 

bland annat ett sammanhängande skifte på 25,62 ha (vilket 

är stort för att vara i Stockholms län).”



FBL 3 kap 7§

 Vi följer riktvärden om att en fastighet ska kunna producera 

> 200-250 m3sk (skogskubikmeter) per år. Där vi tittar på 

boniteten, markens produktionsförmåga, och inte 

kapaciteten för stunden enligt en skogsbruksplan.

 Överklagat en förrättning där en fastighet delades upp i tre 

delar och vi ansåg att en av de tre delarna inte uppfyllde 

kraven vad gäller skogsbruksfastighet. Där gav MMD 

Länsstyrelsen rätt efter syn vid fastigheten.



Generella bedömningar

 Består en fastighet av flera skiften där ett skifte ska bilda en ny 

fastighet så är det redan två avskilda markområden och den 

skadliga delningen har redan skett. Vi bedömer då att brukningen 

påverkas inte lika mycket som om man delar upp ett skifte.

 Fastigheter som riskerar att bli lite för små, det är då det är 

lättare att godkänna ett friliggande skifte än att dela på ett 

sammanhängande skifte. Här kan också andra sakområden 

spela in, t.ex. biotoper och fornlämningar

 När det finns naturliga gränser; vägar odyl, är det lättare att 

acceptera fastigheter som kanske inte riktigt når upp till 

riktvärdena.

 Skilja jord och skog åt är oftast ok jämfört med att dela upp både 

jord och skog.



forts.

 Brukningscentrum, boningshus. Enligt nuvarande 

överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Stockholm och 

statliga lantmäteriet behöver avstyckning av boningshus 

inte samrådas, däremot om det gäller brukningscentrum.

 Alternativa förslag till fastighetsreglering vid samråd skulle 

kunna leda till en snabbare hantering av hela ärendet. Om 

lm pratar med de som begärt fastighetsreglering om 

alternativa förslag från början så kanske vi avstyrker 

huvudförslaget men kan godta alternativet. 
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