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Abstract 
 
The purpose of an easement is to improve an estate by bringing functions that the estate needs 
wich can not been satisfied in the estatearea. The meaning of an easement is the owner of an 
estate by agreement can get the right to use another estate. But some conditions have to be 
fulfilled before you can call it an easement. An easement has no timelimit and it’s appendage 
to the estate and not to the owner which means that it’s passing over to the next owner when a 
new owner has bought the estate. An easement is a appurtenance to the estate. The rules about 
easements have their background in the roman law. Concerning the changing and cancelling 
of an easement the 7th chapter in FBL is applicable. The parties has to be agreed before an 
easement can be cancelled. The issue about changing and cancelling an easement has been 
important for the shaping of the government bill. The ministry of justice thought it should be a 
limited agreement because estates risk their value. Changing can mean limitation, moving the 
easement or making other changes of the area where the easement is performed. In order for 
an easement to be cancelled or moved the easement has to hinder the use of the estate. If an 
easement for some reason has been changed or dissolved, the estate owner sometimes has the 
right to be compensated for the loss.Change and dissolvement can also be done by 
expropriation, meaning that the government or municipality buys the estate by force, the Act 
of exproriation is then applicable. The owner of an estate has the right to be compensated for 
the loss in expropriationcases. 
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Förkortningar 
 
ExprL               Expropriationslagen 
FBL                  Fastighetsbildningslagen 
FBLP                Fastighetsbildningslagens promulgationslag 
Depch               Departementschefen 
JB                     Jordabalken 
JP                     Jordabalkens promulgationslag 
LM                   Lantmäterimyndigheten 
NJA                 Nytt juridiskt arkiv 
SvJT                Svensk juristtidning 
VL                   Vattenlagen 
ÄJB                 Äldre jordabalken 
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Förord 
 
Den här uppsatsen skrevs under våren 2004 som ett examensarbete. Jag har i fyra år studerat 
på det rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska Universitet. 
Jag har valt att skriva om servitut för att området fastighetsrätt intresserar mig och inom det 
området är servitut en viktig del. Jag vill tacka min handledare, professor Bertil Bengtsson, 
som varit mig behjälplig under den tid som jag arbetat med min uppsats. 
Jag hoppas att ni ska finna uppsatsen intressant. 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att utreda rättsläget när det gäller ändring och upphävande av 
servitut. Detta för att det skulle bli alltför omfattande att skriva om servitut generellt och 
därför valde jag istället att inrikta mig på ändring och upphävande av servitut eftersom 
rättsläget är osäkert på detta område. 
  

Metod 
  
Jag kommer börja uppsatsen med att berätta allmänt om vad servitut är, för att sedan gå över 
till att inrikta mig på hur det fungerar vid ändring och upphävande av servitut. 
Jag kommer att använda mig av litteraturstudier och rättspraxis för att fullfölja min uppsats. 
Rättsfallen har jag valt ut genom att studera lagbok och litteratur för att se vilka rättsfall som 
det hänvisas till. Jag har sorterat bort de rättsfall jag ej ansåg relevanta för uppsatsen. Har 
använt mycket propositionstext för att jag anser att den motiverar varför lagstiftningen i dess 
nuvarande skick ser ut som den gör och det är viktigt för att få en större förståelse för 
rättsområdet. 
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Inledning 
 
Syftet med ett servitut är att förbättra en fastighet genom att tillföra funktioner som 
fastigheten är i behov av men som inte kan tillgodoses inom fastighetens egen tomtgräns. 
Servitut är därför mycket likt fastighetsbildning eftersom det handlar om komplettering eller 
att bota en brist på fastigheten.1 
 
Vad som menas med servitut är att en ägare av en fastighet genom avtal eller förrättning kan 
få rätt att nyttja en annan fastighet, t.ex. rätt att ha sin väg över grannens mark eller ta vatten 
ur grannens brunn, det kan också handla om att av grannen bli lovad att inte denne bygger för 
hans fina utsikt. Det kan också vara så att grannen fått tillstånd att ha någon form av 
djurhållning ett fåtal meter från grannens tomtgräns trots att det får till följd att grannen får 
dras med dålig lukt på sin fastighet, eller rättighet att ta ved i grannens skog eller få den 
levererad till sig av grannen själv. I alla dessa fall uppfylls det som ingår i ett servitut, alltså 
att en fastighetsägare har rätt att dra nytta av en annan fastighet. Men för att få kallas servitut 
så måste några villkor vara uppfyllda, dessa kallas servitutsrekvisit. Den fastighet som erhåller 
servitut kallas härskande fastighet och den fastighet som belastas av servitutet kallas tjänande 
fastighet.2 Viktigt att nämna när det gäller servitut är att det inte har någon tidsgräns, enligt JB 
7:6, och att det är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren vilket gör att det följer 
med fastigheten vid eventuell försäljning. På så sätt blir det en stadigvarande belastning för 
tjänande fastighet och en stadigvarande tillgång för den fastighet som har servitut.3 Servitut 
kan också räknas som tillbehör till en fastighet enligt JB 14:1.4 Förutsättningen för det är att 
byggnaden som står på fastigheten är menat för stadigvarande bruk, då servitutet nyttjas och 
att föremålet inte är tillbehör till den tjänande fastigheten.5 Bestämmelserna i 14:1 JB är 
grundläggande när det gäller rättigheten servitut, definitionen, som alltid gäller vid servitut 
oavsett vilken lag som är tillämplig vid bildandet. Servitut är en begränsad rättighet som är ett 
komplement till äganderätten. Nyttjanderätten till fastigheten bygger därför på äganderätten 
till densamma.6 
 
 
I 14 kap 1 § JB finns följande definition när det gäller servitut: 
 
14: 1 JB 
”Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, får i fastighet (den tjänande 
fastigheten) upplåtas rätt för ägaren av annan fastighet (den härskande fastigheten) att i visst 
hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad 
eller annan anläggning som hör till denna eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga 
om dess användning i visst hänseende (servitut). 
   Servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande 
fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att 
fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med 
servitutet. 
   Bestämmelserna i detta kapitel avser icke servitut som tillkommit genom förrättning enligt 
fastighetsbildningslagen (1970:988) eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv.” 
                                                           
1 Victorin, Sundell : Allmän fastighetsrätt s 237 
2 Andersson, J mfl : Fastighetsrätt 2 s 145 
3 Hillert, S : Servitut s 17 
4 Bengtsson, B : Speciell fastighetsrätt s 92 
5 Grauers, F : Fastighetsköp s 82 
6 Beckman, L mfl : Fastighetsrätt, lagbokskommentaren  s 521 
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Historik 
 
Reglerna om servitut har sin bakgrund i den romerska rätten. Där förekom s.k. realservitut 
som den svenska rätten tagit intryck från. Den romerska rätten kom till Sverige i mitten av 
1600-talet, men redan innan dess hade det i Sverige uppkommit avtal och rättigheter som 
motsvarar våra tiders servitut. Detta kan bevisas genom att studera våra lagar från medeltiden. 
Under förarbetena till jordabalken år 1734 försöktes det att ge en närmare beskrivning på 
begreppet servitut och ge enhetliga regler. År 1695 framlades ett förslag och i det kapitlet 
omnämns urminnes hävd förutom äganderätt till fast egendom "andre visse rättigheter, som 
genom uhrminnes häfd förwärwas kunna, såsom gångestijgh öfwer ens ägor, watten och 
siöwäg, fädref och fäwäg, ridwäg", efterhand som lagstiftningen utvecklades har denna 
definition av någon anledning försvunnit. På grund av 6 § lagen (1970:995) om införande av 
nya jordabalken (JP) som handlade om stadgandet i 15 kap.1 § ÄJB talas det därför bara om 
rättighet som föremål för urminnes hävd, och det syftas då på servitut. Det finns ingen 
beskrivning överhuvudtaget i ÄJB som talar om vad servitut innebär.  
När lagkommittén arbetade med att få fram en ny jordabalk, som finns att läsa om i 
remissprotokollet från 1966, gick de igenom många frågor som handlade om servitut, och det 
visade sig problematiskt att definiera begreppet. Detta har också försökts vid en tidigare 
lagberedning 1847, men den lagen stiftades aldrig. Genom en ny reform i 
inskrivningsväsendet blev bestämning av servitutsbegreppet åter aktuellt, detta år 1875. Då 
stiftades en förordning och i den nämns servitut för första gången i svensk lag, som sedan 
ersattes av olika definitioner på servitutsändamål. Servitut definierades som "besvär och last" 
på fast egendom "till förmån för annan sådan egendom, såsom angående utsigt eller fenster, 
väg, fädrift, vattenställe, vattens ledning eller uppdämning, ler- eller grusägt eller annat 
dylikt.---" Lagstiftningen har präglats av osäkerheten kring begreppet servitut. Det har varit 
bekymmersamt att skilja på servitut och nyttjanderätt och servitut och äganderätt. Någon 
ansåg att servitut var en del av äganderätten, någon annan att det var att likställa med 
nyttjanderätt. En fullständig lagreglering angående servitut kom först 1907, som byggde på ett 
lagförslag från 1905. Inte heller då definierades begreppet i lagtext utan hade samma innehåll 
som paragrafen från 1875.7 

Allmänt om servitut 
 
Ett servitut berör vanligen bara två fastigheter, men det går att upplåta rätten till flera 
fastigheter. Då är det också fråga om flera servitut. 
 Lagreglerna om servitut hittas i 7 kapitlet JB som tar upp de allmänna reglerna när det gäller 
dessa speciella rättigheter. 7 kapitlet FBL handlar om servituts tillkomst genom 
fastighetsförrättning och kapitel 14 JB är det kapitel som handlar om servituts tillkomst 
genom avtal.8  
Ett servitut kan aldrig säljas från fastigheten enligt JB 14:3. Servitutet fungerar som en 
säkerhet för den bank som beviljar lån med pantsäkerhet i fastigheten. Servitutet höjer därför 
fastighetens värde.9  
 
 En fastighet kan vara i behov av en komplettering för att uppfylla kravet om att fastigheten 
skall vara lämplig för ändamålet. Detta kan ske genom att det till den härskande fastigheten 
läggs en servitutsrättighet från den tjänande fastigheten som ett komplement till äganderätten, 
t.ex. rätt att anlägga och nyttja utfartsväg eller nyttja en utfartsväg som redan finns. Servitut 
                                                           
7 Nilsson I L: Servitut s 18 ff 
8 Hillert , S : Servitut s 8 
9 Hillert , S : Servitut s 17 
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innebär i svensk rätt inskränkning i en ägares dispositionsrätt över sin fastighet till förmån för 
en annan ägares fastighet. Det finns två krav som ska vara uppfyllda för att ett servitut skall 
vara giltigt. 
1. Det skall vara till nytta för den härskande fastigheten. (utilias fundo) 
2. Det skall avse något beständigt på den tjänande fastighetens område och ska inte vara 
endast tillfälligt. (perpetua casua)10 
 
En bildning av ett servitut genom fastighetsreglering kan också innebära att andra fastigheter 
än den härskande får fördelar. Därför kan regleringen i vissa fall vara av väsentlig betydelse 
för andra regleringsfastigheter genom att det löser ett fastighetsbildningsproblem som annars 
inte hade blivit löst. Därför bör dessa fördelar också beaktas när det bedöms om servitutet 
fyller någon funktion.11 

Avtalsservitut 
 
Ett servitut som bildas efter reglerna i JB förutsätter att ett avtal ingås mellan fastighetsägarna. 
Ett avtalsservitut bildas genom att den tjänande fastigheten upplåter servitutsrätt på sin 
fastighet till den härskande fastigheten. Denna upplåtelse måste ske skriftligt. (14 kap.5 § JB) 
Läser man om bestämmelserna i 14 kap. 6 § JB framgår det att den härskande fastighetens 
ägare ska se till så att den tjänande fastigheten inte blir betungad mer än nödvändigt. 
Förekommer avtalsbrott kan hävning bli aktuellt. Om detta kan läsas i 14 kap. 8 § JB. 12 

Förrättningsservitut 
 
Förrättningsservitut är i princip orubbliga. Dessa kan inte ändras eller upphävas genom 
överenskommelser. Dock kan de ändras eller upphävas med stöd av reglerna i FBL. Dessa 
servitut får inte inskrivas och gäller därför mot ny fastighetsägare utan inskrivning.13 Ett 
servitut som tillkommer genom förrättning är stabilare än ett avtalsservitut eftersom det 
fordras en fastighetsreglering för att den typen av servitut skall kunna upphöra till skillnad 
från avtalsservitut där det räcker med ett avtal mellan fastighetsägarna. Också när det gäller 
förhållande till tredje man har denna typ av servitut bättre rätt, i detta fall gäller alltså inte        
7 kap. JB. Enligt FBL 7:1 skall ett servitut som bildas genom fastighetsförrättning vara av 
”väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning”, här är alltså reglerna något 
strängare än vid avtalsservitut Man bör därför inte skapa servitut som inte är direkt 
nödvändiga genom fastighetsförrättning. Trots att ägaren till den tjänande fastigheten ger sitt 
godkännande så måste ändå servitutets betydelse prövas vid förättningen.14 Det som regleras i 
14 kap. JB är i princip inte tillämpligt på officialservitut, för dessa finns det en speciell 
lagstiftning. Detsamma gäller äldre servitut som bildats genom jorddelningslagstiftning.15 

Förarbeten till nuvarande lagstiftning om ändring och upphävande av servitut. 
 
Enligt proposition 1969:128 gäller följande när det handlar om ändring och upphävande av 
servitut vid fastighetsförrättning att vad upplåtelseservitut beträffar så har fastighetsägaren rätt 
att ändra eller upphäva dessa. Enligt lagen om servitut från 1907 ansågs också ägaren till den 

                                                           
10 Beckman mfl: Fastighetsrätt, lagkommentaren s.521 
11 SOU 1963:68 s 452 
12 Andersson, J mfl.: Fastighetsrätt 2 s 145 ff 
13 Andersson, J mfl : Fastighetsrätt 2 s 151 
14 Bengtsson, B: Speciell fastighetsrätt s 92 
15 Beckman mfl. Fastighetsrätt, lagkommentaren s 546 
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tjänande fastigheten ha rätt att tvinga fram en begränsning av servitutsområdet. Flytta 
servitutet eller upphäva det hade ägaren också rätt att göra. När det gällde skogsfångs- och 
betesservitut gällde ovan nämnda regler. Vid sidan av ServL så kunde JDL tillämpas där det 
handlade om att vissa servitut kunde brytas ut i samband med fastighetsägarskifte. Detta 
innebar att servitutet upphävdes mot att den tjänande fastigheten avstod viss mark till förmån 
för den härskande fastighetens ägare eller att särskilt område avsattes. (1 kap. 21 §).  Servitut 
inom ett visst område kunde också flyttas till ett annat område för att rättigheten skulle kunna 
utnyttjas. (13 kap. 9 §. Kommittén ansåg att denna reglering inte var fullständig och enhetlig. 
De ansåg att det inte fanns tillräckliga möjligheter att ingripa mot bestående 
servitutsförhållanden när dessa hindrar en ändamålsenlig markanvändning och inte heller 
längre fyller någon funktion. Servitutsändringar skulle kunna göras i samma omfattning som 
när det handlar om ändringar i själva fastighetsindelningen och att servitutsrätten inte skall 
kunna rubbas mer än vid äganderätt till fast egendom. Det borde även vara samma regler för 
servitut som kommit till genom enskilda avtal och officialservitut. Ändring och upphörande 
av upplåtelseservitut skall prövas vid allmän domstol och övriga servitut kommer då att 
prövas vid fastighetsbildningsförrättning. Kommittén kom till slutsatsen att det krävdes att det 
i fastighetsbildningslagen angavs regler som handlade om fullständig reglering av 
servitutsförhållanden som är bestående i samband med fastighetsbildningsförrättning. I denna 
reglering bör flyttning, begränsning och annan ändring av servitutsutövandet tillåtas. När det 
gällde servitut som regleras i fastighetsbildningslagen och som handlade om 
förrättningsservitut eller åtminstone servitut som tillkommit vid fastighetsbildning ska detta 
kunna ske även fristående utan någon ändring i fastighetsindelningen. När det gällde 
upplåtelseservitut skulle en domstolsprövning vara lämpligare. För att undvika att likartade 
frågor gällande servitut prövas i vissa fall vid allmän domstol och i andra fall vid förrättning 
är det dock lämpligare att upplåtelseservituten behandlas på samma sätt som 
fastighetsbildningsservituten. Detta för att ett förfarande i en domstol oftast är mycket dyrare 
och krångligare än vid en förrättningshandläggning. Den senare som också lämpar sig i vissa 
fall borde således också lämpa sig i övriga situationer. Denna metod är också lämpligare då 
den är enklare. Slutsatsen blir att fastighetsbildningslagens regler om servitut även skall 
tillämpas på upplåtelseservitut och dessa bestämmelser i ServL bör därför upphävas. 
Avtalsfriheten skall dock kvarstå.16 
 
Möjligheten till att kunna ingripa i dessa fall har motiverats med att servitutet måste anses 
skada det allmänna intresset av att marken används på ett lämpligt sätt allvarligt. Det har 
också ansetts, eftersom det är viktigt att servitutet inte gör det svårare att genomföra plan, att 
det bör skrivas i lagtext att det kan bli aktuellt att ändra servitutet om detta hindrar den 
tjänande fastighetens nyttjande enligt stadsplan, tomtindelning eller byggnadsplan.17 
 
I 1969 års proposition förslogs att ändring och upphävande av servitut när det är till fördel för 
den ena fastigheten och inte orsakar väsentlig skada på den andra skall tillåtas även på andra 
servitut än skogsfångs- och mulbetesservitut. Kommittén ansåg att det borde vara samma 
regler för båda typerna av servitut. Det föreslogs också att det inte behöver ha skett ändrade 
förhållanden för att det ska bli tillåtet att ändra servitutet. Detta på grund av att det är av 
allmänt intresse att marken används på det mest lämpliga sättet. 
I remissyttrandena anmärkte chefen för lantmäteriets specialenheter på den avgränsning som 
gjorts angående ändringsinstitut och menade att kommittén inte tagit hänsyn till de fall där 
utövningsområdena av servitutet hamnar på en annan fastighet genom markbyte. I dessa fall 
                                                           
16 prop. 1969:128 s 565 
17 prop 1969:128 s B 555 
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belastar ju servitutet annan fastighet än den som i avtalet anges som tjänande. Detta gör att 
möjligheten att ändra eller upphäva ett servitut, kombinerat med nybildning för att gälla på 
den fastighet som från början hade servitutsrättighet, blir beroende av vederbörande 
fastighetsägares medgivande.  
Villkoret att servitutet skulle hindra ett ändamålsenligt nyttjande, kritiserades av Svea hovrätt, 
som menade att detta lagförslag och motiv till densamma var oförenliga med andra 
bestämmelser på rättsområdet om servitut. Hovrätten påpekade också att det inte är förbjudet 
att upplåta servitut som hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten. När 
det uppstått missförhållanden efter att servitutet kom till bör reglerna om ändring och 
upphävande kunna tillämpas. Om det skulle vara att det förelåg sådana förhållanden som gör 
att ändamålet hindras bör inget servitut bildas. Dep.chefen ansåg precis som kommittén att ett 
servitut som hindrar ändamålsenlig användning skall få ändras eller upphävas även om inte 
ändrade förhållanden föreligger.18 
 
I remissyttrandena kritiserade Svea hovrätt grunden för upphävande av servitut i första 
stycket, det vill säga att den härskande fastigheten inte längre behöver detta. Hovrätten menar 
att en förutsättning för servitutsbildning är att det ska vara till nytta för den härskande 
fastigheten. Genom en fastighetsreglering bör det endast vara möjligt att utreda om 
förhållandet har ändrats så väsentligt att servitutet inte längre behövs, istället för att pröva om 
ett avtalsservitut avsett ett lagligt servitutsändamål och fastigheten har nytta av servitutet. 
Hovrätten anser därför att servitut skall kunna upphävas om ändamålet anses vara förfallet. 
Överlantmätaren i Blekinge län ansåg att det inte borde vara en förutsättning att ändrade 
förhållanden inträtt för att detta skall få upphävas eftersom dessa ändrade förhållanden kan 
vara svåra att påvisa. Överlantmätaren i Uppsala kritiserade också upphävandegrunderna i 
andra stycket och menade att dessa kan var till stor nackdel för den härskande fastigheten. 
Men med hjälp av 5:4 och möjligheterna till ersättning enligt 5:10 och 5:11 har ändå 
fastigheternas rätt blivit tillgodosedd. Tvångsbestämmelserna är därför bra att ha kvar 
eftersom de är väsentliga för den tjänande fastigheten.19 
 
Frågan om ändring och upphävande spelade en viktig roll vid utformandet av jordabalken. 
Detta förslag bygger på samma principer som i ServL. Som förutsättning för att ändring eller 
upphävande skall få göras är enligt förslaget att förhållandet skall ha förändrats i jämförelse 
med hur omständigheterna såg ut när servitutet kom till. Prövningen av dessa åtgärder skall 
ske i domstolen-enligt förslaget ägodelningsrätt till skillnad från ServL, enligt vilken det skall 
avgöras i allmän domstol. 
Det naturliga är att fastigheter som bildas skall kunna vara självständiga. Men detta är inte 
alltid möjligt. I vissa fall kan det också av t.ex. tekniska eller ekonomiska orsaker vara 
lämpligare att inte skapa en fullt självständig fastighet och låta dessa fastigheter kompletteras 
av andra, t.ex. när det gäller utfartsvägar. Detta får betydelse i områden som är tättbebyggda. 
Det är i sådana situationer som servitut blir viktiga.21 
 
Enligt kommittéförslaget i 1970 års proposition skulle byggnadsnämnd få behörighet att 
begära fastighetsreglering, där servitut kan ändras, upphävas eller bildas i områden där det 
planeras att byggas och detta område därmed förväntas bli tättbebyggt. I vissa fall skulle även 
överlantmätare få behörighet att fråga om fastighetsreglering skall tas upp till prövning. De 
viktiga skillnaderna som råder mellan lagberedningens och fastighetsbildningskommitténs 
förslag är att kommittéerna har fokuserat på olika saker när det gäller servitut. Detta är 
                                                           
18 prop. 1969:128 s B 555-558 
19 prop. 1969:128 s B 559-562 
21 prop. 1970:20 s 723-725 
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positivt när lagen skall stiftas eftersom frågor då angripits ur olika synvinklar. 
Lagberedningens utgångspunkt har varit servitutets plats i rättsystemet som en av de 
begränsade sakrätterna till fast egendom som kan jämföras med nyttjanderätt. Främst har det 
fokuserats på servitutets roll som rättighet.22  
 
Under remissbehandlingen av lagberedningens och fastighetsbildningskommitténs förslag har 
det pekats på behovet av reglernas samordning främst när det gäller upphävande och ändring 
av servitut. Svea Hovrätt och Lantmäteristyrelsen har därför föreslagit att det enhetliga 
systemet ges företräde. Det är enbart på en punkt i förslaget från kommittén som det rått 
delade meningar; om och i vilken omfattning det bör krävas att ändrade förhållanden har 
uppstått för att få bilda servitut. Svea hovrätt ansåg att kriteriet att ändrade förhållanden skall 
ha uppstått skall kvarstå. Hovrätten jämförde den civilrättsliga möjligheten att skapa ett 
servitut med den fastighetsbildningsrättsliga befogenheten att ändra eller skapa ett servitut och 
konstaterade att dessa olika rättsområden inte skulle stämma överens om kommitténs förslag 
skulle komma att ligga till grund för lagstiftningen. När det gäller servitutets ställning inom 
vissa planområden anser dock hovrätten att det vore lämpligt med en inskränkning i 
avtalsfriheten när det gäller ändring och upphävande av servitut så på denna punkt får 
kommittén medhåll av hovrätten.23 
 
När ovan nämnda fråga skall bedömas menade departementschefen att det inte är rimligt att 
begära att en kreditgivare, som lånat ut pengar mot pantsäkerhet innan servitutet kom till, 
skall kunna hindra en fastighetsägare att upphäva servitutet genom avtal. Dessa kreditgivare 
har ju inte kunnat räkna med värdeminskningen som sker på grund av att servitutet upphävs 
eftersom de inte visste att servitutet existerade. Med kreditgivare som tillkommit efter 
servitutets tillkomst är det annorlunda. När de bedömde värdet på huset kan servitutet ha 
spelat en viktig roll, dock är det inte troligt att servitutet skulle vara det avgörande för 
kreditgivningen. Det är heller ingen skillnad på avtalsservitut och andra rättigheter på en 
fastighet som kan minska värdet, vilket är en risk som en kreditgivare får ta. Det finns därför 
ingen anledning att begränsa avtalsfriheten av denna anledning. En kreditgivare som anser att 
servitutet är viktigt bör se till att det görs en bedömning vid förrättning hur viktigt servitutet är 
för fastigheten.24 
 
Fastighetsbildningskommittén har vid sin behandling av frågorna när det gäller servitutet 
inriktat sig på sambandets, mellan olika servitutsåtgärder och fastighetsbildning, funktion, i 
egentlig mening, dvs. ändringar i fastighetsindelningen. Kommitténs förslag bygger på att 
åtgärder som ändring, upphävande eller bildning är detsamma som fastighetsreglering. Även 
privata servitutsändringar skulle enligt kommittén utgöra sådan fastighetsbildning. Därför är 
det naturligt att kommittén är av åsikten att ändring och upphävande av servitut bör kunna ske 
i samma utsträckning som när det gäller fastighetsbildning. Det ska inte vara svårare att rubba 
ett servitut än att rubba äganderätt till fast egendom.25 
 
Utvecklingen kan leda till att förutsättningar förändras, en brunn kan sina eller en väg kan 
skäras av. Vid sådana omständigheter kan ett servitut bildas så att fastigheten kan nyttjas på 
sätt som var avsett. Det går också att ändra i fastighetsindelningen men det är krångligare. Då 
skulle en brunn på en grannfastighet avstyckas och läggas samman med den fastighet som har 
en sinande brunn. Funktionsmässigt fungerar båda dessa åtgärder lika. Det spelar inte heller 

                                                           
22 prop. 1970:20 s 723-725 
23 prop. 1970:20 s 723-725 
24 prop 1970:20 s 727 
25 prop 1970:20 s 723-725 
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någon roll om servitutet skapas genom förrättning eller genom avtal. Det kan ibland räcka 
med att ett servitut som redan finns flyttas till t.ex. ett ställe där det finns en vattenkälla, 
istället för att skapa ett helt nytt servitut.26 
Bildande och ändring av servitut har som syfte att göra fastighetsindelningen effektivare men 
kan också få motsatt effekt och hindra att fastigheten utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Som 
exempel på detta kan nämnas ett servitut som är alltför tyngande eller lägger hinder i vägen 
för bebyggelse som är fastställd enligt detaljplan. Detta kan också bli konsekvensen om 
fastighetsindelningen ändras på ett olämpligt sätt. Även här har det ingen betydelse om 
servitutet tillkom genom avtal eller genom förrättning.27 
 
 
I RemF hade 3 och 4 §§ lydelse enligt följande, som också överensstämde med samma §§ i 
KomF, 
 
3 § 
 ” Servitut får ändras, om det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande 
fastigheten, eller dess användning i enlighet med stadsplan, tomtindelning eller byggnadsplan 
och denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen. Detsamma gäller om ändring av 
servitutet innebär väsentlig fördel för den tjänande fastigheten och den andra fastigheten ej 
tillfogas olägenhet av betydelse. 
 Ändring av servitut kan avse begränsning, flyttning och annan ändring av det område där 
servitutet utövas samt meddelande av nya eller ändrade föreskrifter i fråga om utövningen 
som föranledes därav” 
 
Angående 3 § anförde departementschefen följande: 
 Gällande rätt bör syfta till att åstadkomma en reglering för nyttjande av servitut utan att det 
skulle medföra någon ökning eller minskning av servitutsbelastningen nämnvärt. Några 
remissinstanser menar att ändringsreglerna bör bli utformade så att de kan tillämpas när mark 
flyttas från en fastighet till en annan. Men behovet av en servitutsåtgärd borde endast bli 
aktuella när servitutet upphör att gälla när marken överförs. Om servitutet har stor betydelse 
för den härskande fastigheten kan fastighetsbildningsmyndigheten enligt 1 och 9 (nu 1 och 10 
§§) i DepF utan att ansöka särskilt tillstånd härom och utan godkännande av fastighetsägare 
vars mark är föremål för beslutet , besluta att ett nytt servitut skall bildas. Därför finns det 
anledning till att ändring även skall gälla i dessa fall.  
Departementschefen menade också att det ligger i allmänhetens intresse att mark används på 
ett så effektivt sätt som möjligt, därför går det inte att tillåta att ett servitut hindrar ett 
ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten. När missförhållanden uppstått skulle 
reglering om ändring och upphävande kunna vara en lösning. När det gäller upplåtelseservitut 
så skulle JB:s reglering om giltighet vara opraktiskt och svårt att tillämpa. Det är därför 
lämpligare att tillämpa FBL:s bestämmelser om ändring och upphävande. 
Departementschefen är ense med kommittén om att servitut som hindrar ett ändamålsenligt 
nyttjande av den tjänande fastigheten bör kunna hävas även om det inte kunnat påvisas att 
ändrade förhållanden föreligger. De bestämmelser som finns i 3 och 5 kap. är ett tillräckligt 
skydd för den härskande fastigheten så denna inte försämras på ett sätt som inte kan 
godtagas.28 
 
Lagrådets förslag till FBL:s  7 kap 4 § 
                                                           
26 prop. 1970:20 s 725 
27 prop. 1970:20 s 725 
28 NJA II 1970 s 355 f 
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Angående 4 §  (nuvarande 5 §) anförde Departementschefen följande i NJA II 1970: 
 
Fastighetsbildningsmyndigheten skall pröva om det föreligger ett giltigt servitut. Om så inte 
är fallet, kan rättigheten inte upphävas eller ändras. Eftersom det är en förutsättning att 
servitutet skall vara till stadigvarande nytta för den härskande fastigheten, bör reglerna om 
upphävande av servitut inte avse fall där servitutet från början inte fyllde någon funktion för 
den härskande fastigheten. I DepF är därför lagtexten utformad så att servitut får upphävas om 
det inte längre behövs för den härskande fastigheten på grund av ändrade förhållanden. 
Fastighetsbildningsmyndigheten bör dock vid förrättningen ta hänsyn till hur förhållandet såg 
ut från början och hur det utvecklats vid tidpunkten för förrättningen.29 
 
4 §  
” Servitut får upphävas om servitutet till följd av ändrade förhållanden ej behövs för den 
härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den 
tjänande fastigheten, detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och 
omständigheterna även eljest är sådana att det måste anses övergivet 
Om servitut hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dess 
användning i enlighet med stadsplan, tomtindelning eller byggnad och denna olägenhet ej kan 
undanröjas genom ändring enligt 3 § , får servitutet upphävas. 
Föreligger förhållande som avses i 1 eller 2 st. endast beträffande viss i servitutet ingående 
befogenhet får denna upphävas, om det kan ske utan att servitutet i övrigt äventyras.” 
 
Lagrådet anförde följande: 
 Enligt motiven har 3 st. till syfte att göra det möjligt att göra en lokal begränsning av 
utövningsområdet för ett servitut som annars inte skulle kunna vinnas. Denna bestämmelse 
anses därmed få särskild betydelse. Eftersom tillämpningsområdet för 3 § blivit inskränkt, kan 
inte omvandlingar av servitut, som är önskvärda, bli möjliga på annat sätt än att servitutet 
upphävs och nybildning sker. Det skulle vara lämpligare att i en gemensam § lämna 
begreppsbestämningar för att klargöra dessa och sedan speciella §§ som angav de materiella 
förutsättningarna för att upphäva eller ändra servitutet. Att en ändring inte får medföra att 
belastningen av servitutet ökar eller minskar framgår av motiven, men bör uttryckas i lag 
eftersom denna del är väsentlig. Med detta framgår det att servitutet förblir detsamma även 
efter ändring. När det krävs en större förändring av servitutet bör reglerna om upphävande bli 
tillämpliga. Eventuellt får upphävningen då kombineras med en nybildning. Motivet till att 
det skall vara möjligt att ingripa när det gäller servitut som hindrar ett ändamålsenligt 
nyttjande av fastigheten var att servitutet är till skada för det allmänna intresset. I de fall där 
servitut anses bör medgivas handlar det om att servitutet är till stor fördel för den ena 
fastigheten, utan att det medför olägenhet för den andra. Detta bör bara tillämpas när det 
uppstått ändrade förhållanden. Det är inte försvarbart att upprätta servitut som redan från 
början är olämpliga. Förutsättningen med ändrade förhållanden skulle därmed enbart få 
betydelse när det gäller ändringar av avtalsservitut. I dessa fall strider servituten inte mot det 
allmänna intresset i så stor grad att det är motiverat att ingripa i avtalet.30 
 
När det gäller ändring och upphävande anförde departementschefen att denne ansåg att 
fastighetsbildningskommitténs förslag skulle ligga till grund för lagstiftningen. Denne 
framhöll också att lösningen i fråga om ändring och upphävande av servitut som Depf. bygger 
på har syftet att underlätta möjligheten att lösa vissa konflikter som kan uppstå mellan 
                                                           
29 NJA II 1970 s 357 
30 NJA II 1970 s 357 
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avtalsservitut och förrättningsservitut, och också konflikter inom dessa servitut var för sig. 
Skälet till att det skulle vara olämpligt att praktisera obegränsad avtalsfrihet, är att ett 
upphörande kan få till följd att den härskande fastigheten minskar i värde. En 
överenskommelse skulle därför kunna vara till skada för en som har panträtt i fastigheten. 
Gällande rätt skulle alltså vara att avtalsfrihet i princip godkänns på detta område, och LB 
tycker också att detta är en bra regel. Enligt LB behöver inte detta finnas skrivet i lagtext. En 
som har panträtt som anser att servitutet har stor betydelse kan söka betalning ur fastigheten 
om servitutet upphör menar LB. Men bankföreningen gjorde vissa invändningar mot detta 
argument, där de menar att det inte är så stor idé att vinna en aktion i efterhand, eftersom det 
redan skett en värdeminskning. Det kan komma att bli stora rättsförluster i samband med att 
servitut faller bort.31 

Nuvarande lagstiftning när det gäller ändring av servitut 
 
Bestämmelserna om ändring och upphävande av servitut finns i 7 kap FBL, som gäller 
upphävning och ändring vid lantmäteriförrättning under vissa förutsättningar.32 
 
Utgångspunkten är att ett servitut inte kan sägas upp av någon av parterna. Detta för att ett 
servitut gäller på obegränsad tid. Parterna måste vara överens om att servitutet skall hävas för 
att kunna genomföra detta utan myndigheters inblandning. Men ett servitut kan i vissa fall 
vara tidsbegränsat och då gäller att det löper ut vid avtalstidens slut utan att servitutet behöver 
sägas upp.33 
 
7:3 FBL: 
” Ändring av servitut genom fastighetsreglering kan avse begränsning, flyttning eller annan 
ändring av det område där servitutet utövas samt meddelande av nya eller ändrade 
föreskrifter i fråga om utövningen som föranledes därav. Servitutsbelastningen får dock ej 
ökas eller minska i nämnvärd mån. 
 Upphävande av servitut genom fastighetsreglering får begränsas till att avse viss i servitutet 
ingående befogenhet, om det kan ske utan att servitutet i övrigt äventyras”  
 
 I kommentaren av Landahl och Nordström till paragrafen 7:3 FBL sägs följande: 
 Här menas främst lokaliserade servitut. Servitut av detta slag kan minskas eller flyttas till en 
annan del av den härskande fastigheten. Därför kan det också utvidgas i en viss grad. Om 
servitutet inte är lokaliserat kan en viss del av fastigheten anvisas, för även här är det fråga om 
en slags begränsning av servitutsområdet Det får dock inte ändras på det sättet att servitutet 
får ett annat innehåll och servitutet får inte heller flyttas till en annan fastighet. Det måste då 
ske genom upphävande och nybildning. Anledningen till att servitut inte får ändras så att 
servitutsbelastningen ökar eller minskar nämnvärt är att servitutet i princip är detsamma som 
innan ändringen. När en större ändring behöver göras bör istället en upphävning ske och ett 
nytt servitut bildas. Detta nya servitut gäller naturligtvis då såsom fastighetsbildningsservitut. 
I andra stycket begränsas upphävande av servitut. Ett servitut innebär ofta ett flertal 
befogenheter. I regel kan varje liten befogenhet räknas som ett enskilt servitut och dessa kan 
då upphävas var för sig oberoende av varandra. Men ibland kan det förhålla sig på ett annat 
vis. Det här gäller t.ex. servitut som avser rätt att ta väg över annans mark där rätten till att få 

                                                           
31 NJA II 1972 s 399 
32 Beckman mfl. Fastighetsrätt, lagkommentaren s 546 
33 Victorin, Sundell: Allmän fastighetsrätt s 260 
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nyttja vägen med ett visst fordon kan upphävas men kvarstå i övrigt. Därför har det bestämts 
att viss servitutsbefogenhet får upphävas om servitutet i övrigt inte påverkas.34 
 
 Undantag från 7:3 FBL kan inte göras, inte ens med stöd av bestämmelserna i 7 kap 6-8 §§. 
Det är inte tillåtet, som nämnts ovan, att öka eller minska en servitutsbelastning genom 
överenskommelse om ändring av servitut. En ändring av servitut genom fastighetsreglering 
kan avse: 
  

1. begränsning, t.ex. viss minskning av område som rättigheten avser. 
2. flyttning, t.ex. att en väg flyttas inom den tjänande fastigheten. 
3. annan ändring, t.ex. ändrad form eller utvidgning av utövningsområdet. 

 
 Det ändrade servitutet är samma servitut som innan ändringen skedde. Ett avtalsservitut ses 
som ett avtalsservitut även om det ändrats. En ändring får inte innebära en flyttning till en 
annan fastighet då skall istället en upphävning av det gamla servitutet och en nybildning av ett 
servitut ske.35 
 
Även 14 kap.1 § JB och de allmänna bestämmelserna om fastighetsreglering i 5 kap. FBL kan 
bli aktuella när det handlar om ändring. Ändring kan gälla både avtalsservitut och 
förrättningsservitut (JB 14:14) 
 
14: 14 JB 
”Om ändring och upphävande av servitut i fastighet genom fastighetsreglering finns 
bestämmelser i fastighetsbildningslagen (1970:988) De äger motsvarande tillämpning i fråga 
om ändring och upphävande av servitut i tomträtt.” 
 
 När ett servitut skall ändras eller upphävas skall en undersökning vidtas som visar om 
servitutet är giltigt. Om servitutsavtalet inte uppfyller rekvisiten i 14:1 JB är det inte att 
betrakta som ett servitut, och då råder oftast enbart nyttjanderätt. Nyttjanderätt kan bara 
ändras eller upphävas genom avtal. Det går också att ändra eller upphäva en nyttjanderätt 
genom expropriation. Ett officialservitut är alltid ett servitut även om rekvisiten inte har 
uppfyllts. 
Har en myndighet varit behörig att fatta beslut inom området så gäller dess beslut om detta 
beslut vunnit laga kraft.36 
 
När det gäller avtalsservitut skulle det uppstå problem om det skulle finnas möjlighet att 
sträcka sig längre än vad som nu är möjligt när det handlar om ändring av bestående 
rättigheter. Denna regel i 7:3 FBL är alltså inte dispositiv.37 
 
 
Lagtexten ändrades enligt Lagrådets förslag och är numera utformad på följande sätt: 
 
7:4 FBL  
”För att servitut skall få ändras krävs att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den 
tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan, fastighetsplan eller 
områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen. 
                                                           
34 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 312-313 
35 Nilsson och Sjödin : Servitut s 94 
36 Nilsson och Sjödin: Servitut s 93 
37 Nilsson och Sjödin s Servitut 94 
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Har ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, får servitut ändras, om det skulle 
innebära väsentlig fördel för den tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den 
andra medföra olägenhet av betydelse.” 
 
Landahl och Nordströms kommentar till 7:4 FBL: 
Motivet till att servitut får ändras om det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av fastigheten är 
att servitutet allvarligt skadar det allmänna intresset av att marken får en lämplig användning. 
Det finns inget krav på att olägenheten skall ha uppkommit på grund av en ändring. Det finns 
heller inget krav på att servitutsändringen skall ha lett till väsentlig olägenhet för den 
härskande fastigheten. Detta finns det tillräckligt skydd för i 3 och 5 kap. När fastigheten 
ändras enligt detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser kan servitutsändring ske på 
samma villkor som vid hinder av fastighetens ändamålsenliga nyttjande. Denna regel har 
kommit till för att ett servitutsförhållande inte ska försvåra möjligheten att genomföra en plan. 
För att ändring enligt 2 st. skall kunna bli aktuell måste förhållandet ha ändrats efter det att 
servitutet tillkom. Denna bestämmelse har endast betydelse när det gäller upplåtelseservitut. 
Att det bildas servitut som inte är lämpliga genom förrättning är inte sannolikt. Det är också 
rimligt att anta att när det gäller upplåtelseservitut, ändrade förhållanden föreligger, om övriga 
förutsättningar i regeln har uppfyllts. Paragrafen i sin helhet är också tillämplig på servitut 
som tillkommit genom expropriation eller annat servitut som bildats genom tvång. I 9 § finns 
dock vissa inskränkningar i möjligheterna att rubba en del av dessa tvångsservitut 38 

Nuvarande lagstiftning när det gäller upphävande av servitut 
 
En förutsättning för att ett servitut får ändras eller upphävas är som tidigare nämnts att det 
skall hindra ett ändamålsenligt nyttjande av fastigheten. Det går inte att ställa några krav på 
att missförhållandet uppstått på grund av ändrade förhållanden. Det finns inte heller någon 
bestämmelse om att det inte får leda till negativa effekter för den härskande fastigheten.39  
 
 
I 7:5 FBL finns bestämmelserna om upphävning av servitut. Upphävande av servitut kan 
också det avse avtals- eller (officialservitut). Upphävande betyder normalt att hela servitutet 
upphör att gälla, men det kan också avse en viss befogenhet i servitutet.40 ( Jfr NJA 1942  s 308, 
refereras här på sid. 31) 
 
7:5 FBL 
” Kan i fall som avses i 4 § första stycket olägenheten ej undanröjas genom ändring, får 
servitutet upphävas. 
Servitut får även upphävas, om till följd av ändrade förhållanden servitutet ej behövs för den 
härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den 
tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid, ej utövats och 
omständigheterna även eljest är sådana att det måste anses övergivet.  
 Om det är uppenbart att ett servitut är övergivet och att ett upphävande av servitutet inte 
minskar den härskande fastighetens värde, får servitutet upphävas utan att ägaren av denna 
fastighet har lämnats tillfälle att yttra sig i förrättningen.” 
 
Enligt 1969 års proposition anförde kommittén angående att servitut får upphävas om det inte 
längre behövs för den härskande fastigheten, att det i vissa fall kan vara så att ett servitut en 

                                                           
38 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 313-315 
39 Victorin, Sundell: Allmän fastighetsrätt s 260 
40 Julstad, B : Fastighetsindelning och markanvändning s 114f 
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gång i tiden kom till utan att det blivit ordentligt utrett om detta servitut behövdes eller ej. Ett 
sådant servitut kan ju då vara en belastning för den tjänande fastigheten och det är därför bra 
om det skulle vara tillåtet att upphäva detta trots att inte ändrade förhållanden föreligger. I 
paragrafen (4 §) står det också att ett servitut får upphävas om ingen har nyttjat det under en 
längre tid och att det annars är att anse som övergivet. Detta förslag kommer från 
lagberedningens förslag till JB. Detta är en viktig bestämmelse för de servitut som glömts bort 
men som ändå är till men för den tjänande fastigheten på så sätt att det i framtiden kan komma 
att göras gällande. Om det skulle vara så att nyttan av ett servitut är avsevärt mindre än 
belastningen på den tjänande fastigheten anser kommittén att det måste ha inträtt ändrade 
förhållanden för att servitutet skall kunna upphävas.41 
 
Landahls och Nordströms kommentar till 7:5 FBL: 
Denna paragraf fick en komplettering genom lagen 1989:724, och innehåller grundläggande 
bestämmelser. Om rekvisitet i 7:4 1 st FBL, att olägenheten inte kan röjas undan genom 
ändring, inte är uppfyllt och det inte är möjligt att uppnå rättelse genom ändring bör servitutet 
upphävas. Det är detta som rättsfallet  NJA 1990 s 389 handlar om, som refereras på sidan 33 i 
denna uppsats. 
 I andra stycket i denna paragraf står bestämmelser om upphävande av servitut som inte längre 
behövs för den härskande fastigheten.  
Fastighetsbildningsmyndigheten bör kunna presumera att servitutet vid dess tillkomst fyllt ett 
behov för den härskande fastigheten och genomföra prövningen efter de förhållanden som 
råder vid förrättningstidpunkten. Det är bara i vissa fall som det finns anledning att kontrollera 
hur förhållandet såg ut vid upplåtelsen. Om det vid denna kontroll framkommer att servitutet 
från början inte tillgodosett ändamål av stadigvarande bruk så är det inte att betrakta som ett 
giltigt servitut och då kan givetvis ingen ändring komma till stånd. Upphävande kan också ske 
om belastningen på den tjänande fastigheten är större än nyttan för den härskande fastigheten. 
Här skall det också vara så att förhållandet har ändrats sedan servitutet upprättades. Här gäller 
då samma rekvisit som ovan anförts. Det finns även en bestämmelse om att servitut också får 
upphävas om det inte har nyttjats under en längre tid och servitutet är att anse som övergivet. 
Denna bestämmelse skall främst tillämpas på servitut som glömts bort men som kan innebära 
en risk för den tjänande fastigheten genom att servitutet kan komma att göras gällande i 
framtiden. Med att servitut inte utövats menas dels att det inte nyttjas av den härskande 
fastigheten (vanhävd av servitut) och också att ett negativt servitut åsidosatts av den tjänande 
fastighetens ägare (mothävd).42  
 
När det gäller reglerna i 7:4 och 7:5 FBL så handlar de om särskilda villkor för servitut som 
innebär att förhållandena har ändrats efter det att servitutet kom till så markant att det inte är 
så stor nytta med att ha ett servitut. I båda fallen kan, som nämnts, ändring eller upphävande 
beviljas även om inte styrkande och åberopande om ändrade förhållanden efter att servitutet 
kom till har skett. I det sistnämnda fallet kan denna bestämmelse få problematiska 
konsekvenser om det handlar om servitut som står i vägen för detaljplan eller liknande.43 (Jfr 
NJA 1981 s 733, refereras här på sid 32) 
 
Har servitutet funnits före planen blir rättstillämpningen mycket enkel. Denna regel skrevs för 
att skydda gamla husservitut som hindrade genomförande av stadsplan. Det faktum att planen 
tillkommit innebär ju att det blivit ändrade förhållanden och det är därför möjligt att upphäva 
servitutet även om FBL 7:5 1 st försetts med villkor. Det blir svårare när servitutet kom till 

                                                           
41 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 313-315 
42 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 315-318 
43 Hillert, S: Servitut s 73 ff 

 16



efter planen. Då kan det hävdas att upplåtelsen från början aldrig har kunnat godtagas som 
servitut eftersom det då hindrar gällande stadsplan och därför blir reglerna i 7:4 och 7:5 FBL 
inte tillämpliga. Denna situation kan dock "räddas" genom att hävda att upplåtelsen räknades 
som servitut när den kom till eftersom det lagts större vikt vid den enskildes intressen jämfört 
med samhällets intresse och att vikten för den enskildes intresse då vägde högre än vad som 
skulle accepteras idag. Det blir dock svårare att "rädda" situationen i det andra fallet, i 7:4 
FBL, där det handlar om att servitutet hindrar det "ändamålsenliga utnyttjandet av den 
tjänande fastigheten." Här är det menat att denna formulering skall ha samma innebörd som 
"ändamålsenlig markanvändning" i JB 14:1, vilket också är logiskt.44 
 
Om kraven i FBL skulle vara strängare än annan lagstiftning så skulle det kunna innebära att 
två fastighetsägare ena dagen skapar ett rättsförhållandena där rekvisiten i JB 14:1 uppfylls 
och nästa dag skulle ägaren till den tjänande fastigheten kunna begära att servitutet upphävs 
enligt reglerna i FBL 7:5 1 st. Ett annat bekymmer kan också uppstå, nämligen att ett äldre 
servitut idag inte uppfyller kravet på ändamålsenlighet enligt 7:4 FBL och inte heller uppfyllt 
servitutskrav enligt JB 14:1. Då har det aldrig varit ett servitut och då kan inte heller åtgärder 
enligt FBL 7:4 och 7:5 bli aktuella. Detta gör att paragraferna 7:4 och 7:5 främst får betydelse 
när det handlar om situationer där åberopande av ändrade förhållanden kan göras.45 (Jfr NJA 
1990 s 389,refereras här på sid.33) 
 
Eftersom en förutsättning för att en servitutsupplåtelse skall vara giltig är att servitutet skall 
främja en ändamålsenlig markanvändning för den härskande fastigheten och vara av 
stadigvarande betydelse för denna så gäller inte reglerna om hävning och ändring i de fall där 
rättigheten från början inte uppfyllde något behov för den härskande fastigheten. En rättighet 
som skrivits in som servitut kan ju mycket väl brista i att uppfylla detta krav. Det kan också 
vara så att servitutet från början uppfyllde ett behov men att det inte längre behövs men att 
LM då utgår från ursprungssituationen och anpassar prövningen därefter, men denna situation 
är inte så vanlig och det gäller främst vid fiskeupplåtelse. I normala fall utgår LM från vad 
som är fallet i nuläget när förrättning skall genomföras utan att ta hänsyn till hur situationen 
såg ut när servitutsavtalet tecknades.46 
   
LM skall avvisa ansökan om ändring eller upphörande av servitut om rättigheten ej bedöms 
utgöra servitut. En avtalsrättighet som blivit behandlad som servitut hos 
inskrivningsmyndighet och andra sammanhang kan ju visa sig inte uppfylla dessa krav. 
Ansökan skall avvisas om det visar sig att upplåtelsen inte utgör ett giltigt servitut. När det 
gäller ändring så finns det vissa begränsningar eftersom det skulle uppstå problem om det vid 
avtalsservitut fanns långtgående möjligheter när det gäller ändring av bestående rättigheter. 
Detta eftersom det enligt 7:3 har begränsats till att det enbart är tillåtet att ändra sådana 
rättigheter som inte innebär en egentlig ökning eller minskningen av belastningen av 
servitutet.47 
 
Ansökan om ändring eller upphörande av servitut skickas till fastighetsbildningsmyndigheten, 
ändring eller upphörande sker då genom fastighetsreglering. 
 Ändring av servitut kan betyda att utövningsområdet begränsas, flyttas eller på annat sätt 
ändras. Servitutsbelastningen får inte utökas eller minskas i någon betydande grad.48  
 
                                                           
44 Hillert, S: Servitut s 73 ff 
45 Hillert, S: Servitut s 73 ff 
46 Nilsson, I L: Servitut s 93 
47 Nilsson, I L: Servitut s 93 
48 Andersson, J:  Fastighetsrätt 2 s 147 

 17



Om förändringar har skett sedan servitutet kom till och servitutet därför inte längre behövs får 
det upphävas enligt 7:5 FBL 2 st. 
 Upphävande får begränsas om detta kan ske utan att servitutet i övrigt äventyras enligt 7 kap 
3 § FBL. Servitut får också hävas om det inte kan användas samtidigt som ett nytt servitut 
som skapats genom fastighetsbildning. 7 kap 7 § FBL 
Reglerna i 7 kap 4-7 §§ är dock dispositiva, eftersom ägarna själva kan komma överens om 
hävning eller ändring utan att hindras av nämnda regler i FBL. Detta enligt 7 kap 8 § FBL 49 
 
Gemensamt för första och andra stycket: I 3 § 2 st kan ett upphävande begränsas till att gälla 
en del av servitutet om servitutet i övrigt inte äventyras. I 6-8 §§ hittas bestämmelser om 
större möjligheter att upphäva servitut i vissa speciella situationer. När det gäller servitut för 
skogsfång eller bete gäller vad som anges i 15 § FBLP att de, med undantag för vissa 
vedservitut, får upphävas genom fastighetsreglering även om omständigheter som anges i 
nämnda paragraf inte uppfyllts. Upplåtelseservitut får upphävas genom att ägarna av de 
tjänande och härskande fastigheterna är överens. När det gäller tvångsservitut finns det 
bestämmelser i 9 § som begränsar möjligheterna att upphäva dessa genom fastighetsreglering. 
När det handlar om ersättning med anledning av att ett servitut har blivit upphävt finns det ett 
problem angående vinstfördelningen på samma sätt som vid bildande av servitut och annan 
fastighetsreglering som har samband med att servitutets värde sällan är detsamma för både 
den härskande och den tjänande fastigheten. Värdet av servitutet bestäms med hänsyn till 
vilken avgift som är förbundet med servitutet. När ett servitut upphävs förloras värde snarare 
än att det blir en vinst. När det gäller servitut som upphävs fristående finns det enligt 
lagmotiven anledning till att ta hänsyn till ExL:s reglering angående ersättning i motsvarande 
fall av rättighetsexpropriation. Detta innebär att den som innehar rättigheten inte får ta del av 
vinsten. Ersättning utgår alltså bara baserat på vinst med anledning av servitutet.50 
 
 I rättsfall NJA 1981 s 733 som refereras på sidan 32 i uppsatsen ansåg HD, att när ett servitut 
upphävs med anledning att det inte längre behövs för den härskande fastigheten skall det inte 
utgå någon ersättning till den härskande fastighetens ägare. Avgörandet var inte enhälligt och 
har fått stark kritik. Det tredje och sista stycket kom till genom lagen 1989:724, och handlar 
om att handläggningen vid upphävningen vid vissa servitut skall bli enklare. Ett servitut 
förfaller inte automatiskt när detta inte har nyttjats under en längre tid vilket får till följd att 
fastighetsregistret har ett omfattande register över servitut som inte nyttjas. Dessa servitut 
vållar också bekymmer när det gäller förrättningsverksamheten eftersom servitutsinnehavaren 
då är sakägare, det har därför ansetts att servitut som inte nyttjas (onyttiga) bör upphävas. 
Servitut som övergivits får i vissa fall upphävas även om fastighetsägaren till den härskande 
fastigheten fått möjlighet att yttra sig. Förutsättningen för det är att det skall vara uppenbart 
att servitutet är övergivet på det sätt som sägs i andra meningen i andra stycket. Servitutet 
skall ha varit outnyttjat under en längre tid och omständigheterna i övrigt skall tyda på att 
servitutet är övergivet. Fastighetsbildningsmyndigheten har då att utreda om servitutet nyttjats 
eller ej. Kunskap om detta kan fås genom fastställelse av de lokala förhållanden som alltid 
framkommer vid en förrättning. Upphävandet får dock inte sänka värdet på den härskande 
fastigheten, detta rekvisit har oftast ingen betydelse i sig själv eftersom ett övergivet servitut 
på en fastighet inte har något värde för den härskande fastigheten. Men det kan dock få en 
viss betydelse när det gäller servitut som kanske inte än behövts nyttjas men som kan komma 
att behövas i framtiden för att uppfylla rekvisitet ändamålsenlig markanvändning. Därför skall 
hänsyn tas även till denna aspekt när beslut skall tas om hävning av servitut. Det är endast när 
det står fullkomligt klart att servitutet är värdelöst som ägaren till den härskande fastigheten 
                                                           
49 Andersson, J : Fastighetsrätt 2 s 150 
50 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 315-318 
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inte behöver underrättas. Att ägaren inte underrättas betyder inte att ägaren inte fortfarande är 
sakägare. Denne har då rätt att överklaga förrättningen.51 ( Jfr. NJA 1984 s 67, refereras här på sid. 
32) 

Förarbeten när det gäller undantag från §§ 7:4 och 7:5 FBL 
 
Angående 6 och 7 §§ anförde Departementschefen följande: 
 
Det bör inte vara svårare att rubba ett servitut än att ändra i fastighetsindelningen. Därför bör 
sådana frågor som gäller ändring och upphävande av servitut som beror på ändring i 
fastighetsindelningen genom fastighetsreglering, lösas med hjälp av regleringen i 3 och 5 kap. 
Detta skall inte gälla enbart när tillåtligheten av fastighetsregleringen är beroende av 
servitutsåtgärden utan också när den i övrigt är av betydelse för genomförandet av 
regleringen.52 

Nuvarande lagstiftning när det gäller undantag från §§ 7: 4 och 7: 5 FBL 
 
6 § handlar om undantag från 4 och 5 §§ vid fastighetsreglering som avser marköverföring. 
En förutsättning är då att en servitutsåtgärd är betydande för regleringen. Detsamma gäller när 
det handlar om ändring eller upphävande som beslutats genom fastighetsplan.53 
 
7:6 FBL 
”För ändring eller upphävande av servitut vid sådan fastighetsreglering som avser ändring i 
fastighetsindelningen gäller icke de i 4 och 5 §§  föreskrivna särskilda villkoren, om åtgärden 
är av betydelse för regleringen. 
 För ändring eller upphävande av servitut varom bestämmelser har meddelats i en 
fastighetsplan gäller inte 4 och 5 §§ samt 5 kap. 8 §.” 
 
Landahls och Nordströms kommentar till 7:6 FBL:  
Andra stycket i denna paragraf tillkom när följdlagstiftningen till PBL kom. Denna paragraf 
reglerar vissa undantag för de villkor för ändring och upphävande som stadgats i tidigare 
paragrafer i 7 kapitlet. För att undantag från 4 och 5 §§ skall kunna tillämpas krävs att 
åtgärden för servitutet görs vid sådan fastighetsreglering som har till syfte att ändra 
fastighetsindelningen och att åtgärden har betydelse för denna reglering. Anledningen till att 
denna regel finns är att servitutsförhållandena inte ska vara svårare att rubba än vad själva 
fastighetsindelningen är och hindra regleringsåtgärder som är önskvärda. Paragrafen innebär 
att bedömningen om servitutsåtgärden är tillåten skall göras enligt de allmänna 
bestämmelserna i 3 och 5 kap. Prövningen skall ha sin utgångspunkt i vad ändringen i 
fastighetsindelningen och servitutsåtgärden får för effekt. I ett remitterat förslag till lagrådet 
hade denna undantagsbestämmelse begränsats till att gälla under den förutsättningen att 
indelningsändringen kunde ske utan att sakägare kommit överens härom eller givit sitt 
samtycke. Anledningen till detta är att det inte ansågs lämpligt att en sakägare skulle kunna 
sätta villkor ur spel, som skall vara ett skydd för andra sakägare, genom enskilda 
dispositioner. Det anfördes av lagrådet att om en servitutsåtgärd var av betydelse för 
fastighetsregleringen så medförde denna omständighet att ägarna till alla fastigheter som 
berördes av åtgärden skulle komma att bli sakägare och därför hamnar i en sådan rättslig 
ställning att givna bestämmelser inte kan åsidosättas utan sakägarnas samtycke. (jfr 5:18) 
                                                           
51 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 315-318 
52 NJA II 1970 s 360 
53 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 318-319 
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Enligt 10 § så får servitutsåtgärd ske utan särskild ansökan. I andra stycket handlar det om 
förutsättning för att undantagsbestämmelsen skall kunna tillämpas. Det ska få vara fråga om 
att planmyndigheten gjort en närmare prövning av vilka servitut som behöver ändras eller 
upphävas.54 
  
 I 7 § finns undantag från 4 § när det handlar om kollision mellan servitut. 
 
7:7 FBL 
”I samband med att servitut bildas genom fastighetsreglering får servitut som redan finns och 
ej kan utövas jämsides med det nya , ändras eller upphävas även om det icke skulle vara 
medgivet enligt 4-6 §§”  
 
Landahls och Nordströms kommentar till 7:7 FBL: 
 Bestämmelsen har till syfte att reglera fall som handlar om i händelse av bildande av ett 
servitut, det, enligt 1 § skulle krocka med ett servitut som redan existerar. I de fallen bör ett 
nytt servitut bildas endast om det äldre servitutet blir ändrat eller upphävt, så att 
servitutsrättigheterna inte är beroende av varandra utan kan nyttjas var för sig. En 
förutsättning är dock att nybildningen skall medföra fler fördelar än nackdelar när det gäller 
markanvändning, kostnader och olägenheter. Villkoren i kap 5 och kap 3 skall också ha 
uppfyllts. I motiven uppmärksammas situationen där ett upplåtelseservitut skulle göras till 
förrättningsservitut. Upplåtelseservitutet kan då upphävas enligt 5 § eftersom det inte längre 
behövs. Särskilda ersättningar skall i dessa fall fastställas för upphävandet och nybildningen. 
Ersättningen för upphävandet behöver dock inte sänkas för fördelning mellan fordringsägarna 
i den härskande fastigheten utan skall avräknas mot vilken ersättning ägaren måste betala för 
nybildningen. Enligt 10 § får ändring och upphävande i dessa fall ske utan särskild ansökan.55 
 
Har ägarna själva en möjlighet att se till att servitut upphör?  
Trots att tillgången till servitutet kan vara viktigt för värdet på den härskande fastigheten, och 
kanske i en del fall är helt avgörande för den bank som har panträtt i fastigheten, är det helt 
fritt när det handlar om avtalsservitut. Att servitutet är inskrivet har ingen betydelse. Parterna 
kan själva "döda" avtalsservitutet genom att ingå ett nytt avtal. Den tjänande fastigheten kan 
alltså "köpa sig fri" från den belastning som servitutet utgör. Detta är en regel som funnits 
mycket länge och det har därför inte ansetts behövligt att skriva det i lagtexten. Handlar det 
däremot om servitut som skapats som ett led i fastighetsbildning är reglerna det omvända. 
Skulle ett servitut ändras eller upphävas under dessa omständigheter skulle det innebära att 
även fastighetsbildningen ändrades. Därför råder det då ingen avtalsfrihet. Ett avtal mellan två 
fastighetsägare kan däremot underlätta ett beslut om upphävande genom fastighetsreglering. 
FBL 7:8 men det är inte tillåtet för parterna att kringgå denna begränsning i avtalsfriheten 
genom att istället upprätta ett nytt servitut med innehåll som har "motsatt" bestämmelse t.ex. 
att den härskande fastigheten för all framtid förbjuds att utöva fastighetsbildningsservitutet. 
Ett sådant avtal kan gälla mellan parterna men inte godkännas som servitut och kan därför inte 
heller få betydelse sakrättsligt enligt reglerna om servitut.56  
 
7:8 FBL 
”Efter överenskommelse med ägarna av den härskande och tjänande fastigheten får servitut 
ändras eller upphävas genom fastighetsreglering utan hinder av 4-7 §§” 
 
                                                           
54 Landahl, Nordström: Fastighetsbildningslagen ; en kommentar s 318-319 
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Landahls och Nordströms kommentar till 7:8 FBL: 
 Enligt denna paragraf kan sakägarna komma överens om att ändring eller upphävande skall 
ske även om villkoren för ändring och upphävande inte har uppfyllts. 3 kap. skall beaktas 
även i fall som regleras i denna paragraf. Då blir det allmänna intresset av kontroll 
tillgodosett. Om det avtalas något av ekonomisk natur i samband med servitutsåtgärden skall 
5:18 2 st tillämpas, som säger att fordringsinnehavare och andra rättsägare skall ha givit sitt 
samtycke om någon av fastigheterna har en fordran och om det som överenskommits avviker 
från det som finns stadgat i 5:10-14. Om den härskande fastighetens ägare uttrycker en vilja 
att avstå sin servitutsrätt och det inte är fråga om ersättning eller att det krävs godkännande av 
den tjänande fastighetens ägare skall det bedömas på samma sätt som en överenskommelse. 
Överenskommelse eller förklaring behöver inte vara skriftlig. Denna paragraf har ingen 
betydelse när det gäller upplåtelseservitut, för där gäller ju att dessa kan ändras eller hävas 
fritt genom en enskild rättshandling.57 
 
7:9 FBL  
” Servitut som har tillkommit till förmån för vattenföretag med stöd av 8 kap. 1 § vattenlagen 
(1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser, får ändras eller upphävas endast om 
åtgärden inte medför olägenhet av någon betydelse för företaget. Andra servitut som har 
tillkommit med stöd av vattenlagen eller motsvarande äldre lagstiftning får inte ändras eller 
upphävas genom fastighetsreglering. Servitut som tillkommit enligt lagstiftningen om ägofred 
eller enskilda vägar eller enligt anläggningslagen (1973:1149) eller motsvarande äldre 
lagstiftning, får ändras eller upphävas genom fastighetsreglering endast om åtgärden sker i 
samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av betydelse för denna.” 
 
Landahls och Nordströms kommentar till 7:9 FBL:  
Bestämmelserna samverkar i viss mån med bestämmelserna i 2 § om inskränkning i rätten att 
bilda servitut genom fastighetsreglering. Paragrafen blev väsentligen förändrad när 
vattenlagen (VL) kom. Ändring och upphävande av vattenservitut får ske, som även sägs i 2 § 
2 st, i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd och fristående. Det får dock inte medföra 
en betydande olägenhet för det vattenföretag som är anledningen till att servitutet bildades. 
Detta villkor tillkom efter en hemställan från lagrådet som ansåg att FBL:s bestämmelser om 
fastighetsreglering inte gav ett fullgott skydd för en som innehade ett tillstånd att ta annans 
mark i anspråk om det var behövligt för verksamheten. För att en sådan regleringsåtgärd som 
behandlas i andra stycket skall bli möjlig krävs att det sker i samband med en 
fastighetsbildning och att regleringen har betydelse för fastighetsbildningen. (se även  2 § 3 
st). Anledningen till att bestämmelserna i andra stycket finns, är att i den lagstiftning som nyss 
angivits finns en reglering som tillåter omprövning av servitut och därför finns det inget 
behov av att ha tillåtelser om ändring och upphävande enligt bestämmelserna i detta kapitel. 
Det har också ansetts onödigt att behöva begära särskild förrättning varje gång det handlar om 
ett servitut i samband med en fastighetsreglering. Servitut som tillkommit genom 
expropriation kan ändras eller upphävas genom fastighetsreglering utan begränsningar som 
angivits i denna paragraf. 58 
 
I 7:9 FBL framgår det att alla servitut inte kan bli ändrade. Detta eftersom det finns vissa 
inskränkningar genom fastighetsreglering att ändra eller upphäva ett servitut. Dessa 
bestämmelser liknar de bestämmelser som reglerar bildande av servitut. Frånsett 
inskränkningen i 9 § så gäller reglerna om ändring och upphörande alla servitut, oavsett hur 
de kommit till. De gäller också på servitut som inte är knutna till en fastighet trots att FBL 
                                                           
57 Landahl och Nordström: Fastighetsbildningslagen s 320 
58 Landahl och Nordström: Fastighetsbildningslagen s 321 
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normalt bara är tillämplig på fastigheter. Den som innehar ett servitut som skall ändras eller 
upphävas räknas som sakägare. Det går med tillämpning av FBL att ändra eller upphäva ett 
servitut som fristående åtgärd, det krävs alltså ingen fastighetsbildning för att få upphäva eller 
ändra enligt FBL.59  
 
7:10 FBL 
 ” Servitut får bildas, ändras eller upphävas utan särskild ansökan, om åtgärden är av 
betydelse för annan fastighetsregleringsåtgärd och företages i samband med denna.” 
 
Landahls och Nordströms kommentar till 7:10 FBL:  
Denna paragraf reglerar FBM:s rätt att i vissa fall avgöra servitutsåtgärder ex officio.(å 
ämbetets vägnar) Regleringen har främst betydelse när det gäller servitut som skulle vara mer 
förenligt med ändamålet för en fastighetsreglering som begärts, eller underlätta så att det blir 
billigare att genomföra regleringen, göra handläggningen enklare genom att FBM skall slippa 
skyldigheten att kontrollera om ansökan om åtgärden föreligger och förbereda sakägare för att 
göra sådan ansökan. I motiven skrivs att FBM skall använda paragrafen med försiktighet och 
inte ta upp servitutsfrågor som sakägare bestrider och som har väsentlig betydelse för 
sakägarna. Den grundläggande regleringsåtgärden behöver inte innebära ändring i 
fastighetsindelningen utan kan själv avse ett servitutsförhållande. I samband med bildande av 
servitut är det ju möjligt att ta upp fråga om ändring eller upphävande av äldre servitut (jfr 7 
§)60 
 
7:29 JB 
”Om fastighet som besväras av nyttjanderätt eller servitut undergår fastighetsreglering, får 
rättigheten därefter utövas på område, som genom regleringen överföres till fastigheten. 
Detta gäller dock icke, om rättighetens utövning genom upplåtelseavtalet är begränsad till 
viss del av fastigheten eller om utövning av rättigheten på det överförda området eljest måste 
anses strida mot upplåtelsen eller är oförenlig med sådant förordnande som avses i tredje 
stycket. Föreskrift om rätt för lantmäterimyndigheten att bestämma nytt område för utövning 
av nyttjanderätt finns i fastighetsbildningslagen (1970:988). 
   Nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft gäller ej vidare i mark eller byggnad som 
genom fastighetsreglering frångår fastighet vari rättigheten upplåtits. Det åligger den som 
tillträder sådan byggnad att inom en månad från tillträdet uppsäga hyresavtal som gällde mot 
avträdaren. I annat fall gäller avtalet mot honom. 
   Att lantmäterimyndigheten kan förordna att en rättighet skall fortsätta att gälla i mark eller 
byggnad som genom fastighetsreglering frångår den fastighet vari rättigheten upplåtits 
föreskrivs i 5 kap. 33 a § och 7 kap. 13 § fastighetsbildningslagen. En sådan rättighet skall 
vid tillämpningen av 22 § äga företräde framför en rättighet som enligt första stycket skulle få 
utövas i marken eller byggnaden. Lag (1995:1397).” 
 
Om servitutet utövades på enbart den del mark som flyttats innebär fastighetsbildningen att 
servitutet upphört. Det är dock möjligt att bestämma en ny plats var servitut skall utövas. Det 
går också att avtala om att servitutet skall gälla på den fastighet som området flyttats till. 
Detta finns i 7:29 3 st. JB. Sammanläggning, dvs. om den härskande och tjänande fastigheten 
läggs ihop till en fastighet, innebär också att servitutet upphör att gälla, detta enligt 14:12 
JB.61 
 
                                                           
59 Nilsson och Sjödin: Servitut s 93 
60 Landahl och Nordström: Fastighetsbildningslagen s 322 
61 Hillert, S : Servitut s 75 
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14:12 JB 
”Sammanlägges den härskande fastigheten med den tjänande upphör servitutet att gälla” 
 
14: 12 JB kan dock inte tillämpas i de fall där två fastigheter får samma ägare. Parterna kan 
när det gäller avtalsservitut själva avtala om att servitutet skall upphöra eller bestämma att det 
skall förändras på något annat sätt. Kan parterna inte enas kan bestämmelserna i FBL 
tillämpas. Med stöd av dessa regler kan ett servitut komma att ändras mot någon eller båda 
parters vilja. De allmänna villkoren i FBL som gäller fastighetsreglering kan bli aktuella när 
en hävning eller en ändring av servitut är aktuellt.62 
 
Fastigheterna måste läggas samman för att detta skall ske. När mark överförs så är det att 
betrakta som samma förhållande eftersom rättighet, enligt 7:29 2 st JB, upphör att gälla i mark 
som frångår fastigheten. Om en hel fastighet försvinner på detta sätt upphör också rättigheten. 
Skulle marken till en härskande fastighet genom fastighetsreglering överföras till en annan 
fastighet i en ägares hand som fungerat som tjänande gäller detsamma som vid en 
sammanläggning.63 

Upphävande och ändring av äldre skogsfångs- och betesservitut 
 
När det gäller upphävande av äldre skogsfångs- och betesservitut finns det en speciell regel, 
FBLP 15 §.  
 
15 § FBLP 
”Servitut avseende skogsfång eller bete får upphävas genom fastighetsreglering, även om 
sådana omständigheter som avses i 7 kap 5 § inte föreligger. Vad nu sagts gäller dock ej i den 
mån servitutet avser rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad.”  
 
Tanken med denna regel är att eftersom det skett så stora förändringar både för 
skogsbruksfastigheterna och de härskande fastigheterna, är det ur samhällets synvinkel bra om 
dessa servitut upphävdes, trots att dessa servitut förr var vanliga och har skyddats. 
Skogsbruket ges ett avsevärt mycket mindre intresse numera än vad som var fallet i äldre 
tider. Bestämmelsen kom år 1979 och har dock en avvikande regel när det gäller servitut som 
innebär rätt att ta ved.64  
Skogsfångs- och betesservituten får upphävas enligt 15 §, genom fastighetsreglering även om 
omständigheterna enligt 7:5 FBL inte föreligger.65  
När det gäller servitut som innebär rätt att ta ved är inte FBLP tillämplig. För att servitutet då 
skall kunna upphävas måste förutsättningarna i 7:5 FBL uppfyllas fullt ut.  
Regleringen har kommit till för att underlätta avvecklingen av dessa servitut.66  

Ändring och upphävande av servitut som bildats enligt vattenlagen mm. 
(Vattenlagen (1983:291) upphävdes 1998 och motsvarande bestämmelser finns nu i Lag 
(1998: 812 ) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, under kap.11 i MB) 
 
Det finns vissa begränsningar när det gäller upphävning av servitut. Detta gäller främst 
servitut som bildats med stöd av vattenlagen (VL), som enligt kommittén inte lämpade sig för 

                                                           
62 Andersson, J mfl: Fastighetsrätt 2 s 145 
63 Beckman mfl: Fastighetsrätt 1999; lagkommentaren s 539 
64 Hillert, S : Servitut s 75 
65 Nilsson och Sjödin: Servitut s 103 
66 Nilsson och Sjödin: Servitut s 103 
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behandling vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen. Det borde enligt kommittén vara 
förbud mot att dessa servitut upphävs eller ändras. Servitut enligt 7 och 8 kap. VL innehar, en 
särställning på det sättet att det inverkar på möjligheterna att ändra fastighetsindelningen eller 
vidta andra fastighetsrättsliga åtgärder, eftersom de kan tas upp till 
fastighetsbildningsförrättning utan olägenheter för vattenrätten. Enligt 2 § kan sådant servitut 
också, utan medgivande av den tjänande fastighetens ägare, nybildas i samband med vissa 
fastighetsbildningsåtgärder. Därför bör rättigheten kunna ändras och upphävas menade 
kommittén. Därför finns det i 9 § ett förbud att upphäva servitut som bildats enligt 2-6 kap VL 
eller motsvarande äldre bestämmelser. (Nuvarande lagstiftning 7:9 FBL) Servitut som 
tillkommit enligt 7 eller 8 kap VL eller motsvarande äldre bestämmelser får bara ändras eller 
upphävas om åtgärden sker i samband med en fastighetsbildningsåtgärd för vars 
genomförande, den är av betydelse. Kommittén anser att det också är motiverat att dessa 
inskränkningar skall kunna användas på andra tvångsservitut t.ex. vägservitut.67  
 
I Anläggningslagen, finns det bestämmelser som reglerar ändringar av servitut vid 
vägförrättning. 68 
 
Det finns också särskilda skyddsregler för elektriska starkströmsledningar i FBL. 5 kap 7 § 3 
st. innehåller en reglering som innebär att ett område med kraftledningsservitut inte får 
överföras till en annan fastighet genom fastighetsreglering om det inte är så att 
kraftledningens ägare tillförsäkrats rätt att behålla ledningen på samma mark. På så sätt har 
kraftledningsägaren fått en garanti på att kraftledningsservitutet inte skall upphöra genom en 
fastighetsreglering. Men på grund av att denna bestämmelse finns, och det då kan försvåra 
fastighetsplaneringen har fastighetsbildningsmyndigheten fått möjlighet att pröva frågor om 
bildning av kraftledningsservitut genom 7 kap 2 § 2st FBL trots att det inte egentligen tillhör 
fastighetsbildningsområdet. Ett kraftledningsservitut får inte bildas enskilt utan enbart i 
samband men en annan fastighetsbildningsåtgärd.69 
  

Ersättning vid upphävande och ändring av servitut 
 
5:10 FBL 
”Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom fastighetsreglering läggs 
till en fastighet inte motsvarar värdet av vad som genom regleringen frångår fastigheten, 
utjämnas skillnaden genom ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring 
som föranleds av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning genom 
regleringen övergår till någon annan ägare 
 Ersättning enligt första stycket bestäms på grundval av värdering.”  
 
Departementschefen anförde angående avräkning på ersättningar när ett avtalsservitut upphöjs 
till förrättningsservitut. Denne instämde i kommitténs uttalanden om detta. 
Departementschefen ansåg också precis som kommittén att innehavare av en inteckning med 
bättre rätt i den tjänande fastigheten än ett avtalsservitut hade ett tillräckligt skydd genom 8 § 
(se 9 §) Avräkning är att föredra då detta är mer praktiskt jämfört med att de olika 
ersättningarna nedsätts för att fördelas mellan de som innehar inteckning i de tjänande och 
härskande fastigheterna.70 

                                                           
67 Prop 1969:128 s 566 
68 Prop 1969:128 s 566 
69 prop 1973:157 s 119 
70 NJA II 1972  s 361 
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När ett servitut ändras eller upphävs är ägaren till den härskande fastigheten i vissa fall 
berättigad till ersättning. Kommittén utgår ifrån att denna rätt skall likställas med förmånsrätt 
enligt 17:6 HB i den tjänande fastigheten. Detta kan innebära att säkerheten för den som 
innehar inteckningar i fastigheten med bättre rätt än servitutet äventyras, därför krävs det en 
regel som skyddar dessa. Det lämpligaste vore därför att ge inteckningshavarna rätt att hindra 
att servitutsåtgärden genomförs om den kan antas ha betydelse för dem. Denna lösning går 
också att använda när det handlar om servitut som upphävs mot vederlag i mark. I det senare 
fallet skall likvid i pengar endast utgå till den tjänande fastigheten i den mån som vederlaget 
är värt mera än servitutet. Det är då 5:16 som skall tillämpas när nedsättningen skall bedömas. 
Detta ger dock inget fullgott skydd för inteckningshavare i dessa fall. Vare sig de är 
berättigade till likvid eller inte så innebär det ju för deras del att mark som motsvarar 
servitutets värde övergår till den härskande fastigheten fri från inteckningsbelastning utan att 
en ersättning utgår.71 
 
Med anledning av den utformning som ändringsinstitutet fått genom regleringen i 3 § har 
frågan om ersättning vid servitutsändring fått mycket liten betydelse. Detta bör lösas efter 
samma principer som annars gäller för den ekonomiska uppgörelsen vid fastighetsreglering. 
Den eventuella värdeminskning som kan uppstå skall enligt 5:10 ersättas med pengar. Om det 
sker en sakskada på grund av ett servitut i form av t.ex. ingrepp i byggnad kan ersättning utgå 
enligt 5:12, ersättning i övrigt finns reglerat i 5 kap och i 1 §.72(Jfr NJA 1984 s 67, refereras här på 
sid. 32) 
 
Rättsfall NJA 1981 s 733 ,som redogörs på sidan 32 i denna uppsats, handlar om 
tillämpningen av 5 kap. 10 § FBL när det handlar om prövning av rätt till ersättning när ett 
jaktservitut blivit upphävt. Det som är speciellt med detta rättsfall är att servitutet upphävdes 
eftersom det ansågs inte behövas för den härskande fastigheten och 
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft när domstolen skulle avgöra ersättningsfrågan. 
Argumentet att servitutet blivit onyttigt och det därför inte skall utgå någon ersättning, finns 
det enligt bland andra Landahl (SvJT 1982 s 252) anledning att ifrågasätta. Det borde enligt 
Landahl vara möjligt för en servitutshavare som godtagit att servitutet upphävts ändå 
ifrågasätta på vilka grunder upphävningen skett.73  
 
HD hade, enligt Landahl, gjort fel när de jämförde 1907 års servitutslag med FBL. HD har i det här 
fallet dragit en slutsats av betydelsen i den nya lagen genom att utgå från den gamla, vilket borde 
ifrågasättas. HD har utgått ifrån att uttrycket ” förklara servitutet förfallet” i 1907 års lag betyder 
detsamma som att ”upphäva servitutet” enligt FBL. Ett sådant argument kan inte vara hållbart menar 
Landahl. HD har bortsett ifrån att upphävanderegeln satts in i en ny lagmiljö. Det konstateras att 
förarbetena till FBL inte innehåller något uttalande som stödjer att ett beslut om ett upphävande av 
servitut, som inte längre behövs för den härskande fastigheten, ligger till grund för rätt till ersättning. 
Därför menar Landahl att om lagstiftaren haft den uppfattningen att ersättning skall utgå vid 
upphävande av servitut som ansetts inte behövas, så skall det ha funnits en liknande reglering i 7 kap 
FBL. Det fanns ytterligare ett viktigt moment i HD:s avgörande, nämligen att HD i sitt fortsatta 
domskäl tar upp frågan om den grund som fastighetsbildningsmyndigheten har givit är bindande för 
domstolarna när det gäller frågan om ersättning. Här menar HD att det väsentliga är vilken lag som 
tillämpats när beslutet togs, därför bör det ses som att besluten om hävning av servitut samt att det inte 
längre behövs avgjorts med hjälp av rättskraft. Eftersom HD förut beslutat att ersättning inte skall 
betalas ut om det handlar om ett servitut som inte längre behövs så bifölls inte talan om ersättning i 
detta mål. Innebörden av det skulle vara att rättskraften omfattar även domskälen, vilket i och för sig 
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73 SvJT 1985 s 126 
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inte strider mot regleringen i FBL, men det är inte förenligt med vad som gäller i allmän processrätt. 
Därför bör det ifrågasättas om detta förfarande är lämpligt när det gäller FBL. För en 
fastighetsbildning har domskälen ingen betydelse. Konsekvenserna av HD:s ståndpunkt skulle bli att 
en sakägare som vill acceptera en fastighetsbildning som sådan men under ett annat motiv än vad som 
finns i beslutet har rätt att överklaga (även om ändring enbart krävs av skälen). Normalt är det inte 
möjligt att överklaga ett domskäl. Det är svårt för en sakägare att veta hur denna skall gå till väga för 
att dennes rätt inte skall gå förlorad. HD:s ståndpunkt kan ge upphov till rättsförlust. Av det skälet bör 
det vara så att domskäl ej vinner rättskraft när det gäller fastighetsbildning. Det fanns heller inga 
fördelar när det gäller det processekonomiska ansåg Landahl. Detta förfarande förlänger snarare 
möjligheten att få ett beslut. . HD:s bedömningar har lett till att den härskande fastighetens ägare inte 
får någon ersättning. En jakträtt har ett värde som bör ersättas när denne upphävs vilket också borde 
bli utfallet om lagstiftningen följs. Fastighetsbildning enligt FBL, bygger på både offentligrättsliga och 
privaträttsliga principer, vilket HD borde ta hänsyn till för bättre resultat. I denna dom som artikeln 
gäller har HD låtit det offentligrättsliga principerna dominera, menar Landahl.74 
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Ändring och upphävande genom expropriation 
 
Upphävande kan även ske genom expropriation och då är det ExprL som är tillämplig, där 1:1 
2 st handlar om expropriation som enbart har till syfte att upphäva servitutet och 1:3 som 
tillämpas när det handlar om expropriation av äganderätten till en fastighet som då får till 
följd att avtalsservitut i fastigheten inte längre gäller. Att fastigheten byter ägare kan  också få 
till följd att avtalsservitut upphör, vilket framgår av reglerna om exekutiv försäljning i JB 
7:16, och handlar det om frivillig överlåtelse är det JB 7:11-14 som gäller. Avtalsservitut kan 
också upphöra beroende på innehållet i avtalet, t.ex. om avtalet innehåller en tidsgräns eller att 
det avtalats om att servitutet gäller fram tills en viss händelse sker, t.ex. tills projekterad väg 
kommer till stånd.75 
 
Expropriation innebär att stat eller kommun (oftast) löser in en fastighet med tvång, detta kan 
ske när t.ex. en väg planeras att byggas. Expropriationen kan också avse ”särskild rätt till 
fastighet” som nyttjanderätt eller servitut.76 Servitut kan avse begränsad rätt till fastighet, 
expropriationen kallas då rättighetsexpropriation. Genom en expropriation kan exempelvis en 
servitutsrättighet begränsas eller upphöra. Servitut kan också skapas genom expropriation. 
Det kan också vara så att rättigheten utplånas när hela fastigheten exproprieras. När det gäller 
ersättning vid expropriation är huvudregeln att sakägaren skall ersättas fullt ut för den 
åsamkade skadan.77 
 
1:1 ExprL 
 
” Fastighet som tillhör annan än staten , får tagas i anspråk genom expropriation enligt 
denna lag med äganderätt, nyttjanderätt och servitutsrätt.  
Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om 
rättigheten tillkommer annan än staten.” 
 
 Juridiskt betyder expropriation avhändande av fast egendom mot ersättning för att tillgodose 
allmänt intresse. Ägaren får ersättning för den förlust denne lider med anledning av 
expropriationen. Ersättningsreglerna i denna lag bygger på att fastighetsägarens ekonomiska 
ställning inte skall rubbas. Det finns det dock bestämmelser i ExL som gör att detta inte alltid 
tillgodoses t.ex. 4:3 ExL. Det finns olika slags expropriationer, äganderättsexpropriation och 
rättighetsexpropriation. Expropriation av servitut tillhör det senare, även kallad självständig 
rättighetsexpropriation och riktar sig till rättighetshavaren. Det som menas med expropriation 
är hela processen från ansökan om expropriationstillstånd, tillstånd, och slutligen ersättning.  
I 7:1 och 14:1 JB framgår det att JB inte är tillämplig på servitut som tillkommit genom 
expropriation. Däremot kan FBL:s lagstiftning tillämpas även på expropriationsservitut. Ett 
expropriationsservitut gäller på obegränsad tid. När ett servitut blir begränsat med hjälp av 
expropriation gäller servitutet efter de förutsättningar som angivits i expropriationstillståndet. 
Karaktären på servitutet i övrigt förändras inte. Ett avtalsservitut fortsätter således att vara ett 
avtalsservitut trots begränsningar.78 
 
I ExprL 1:3 är huvudregeln att expropriation av äganderätten till en fastighet medför att 
avtalsservitut upphör att gälla. Detta kan i vissa fall ske vid ägarbyte (7:16 JB) 
                                                           
75 Hillert, S: Servitut s 75 ff 
76 Bjerkén T: Expropriationsrätt s 14 
77 Bjerkén T: Expropriationsrätt s 49 
78 Hillert, S : Servitut s 76 
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Det kan också vara så att det finns en tidsgräns och då upphör givetvis servitutet att gälla när 
tiden uppnåtts. Ett vägservitut kan t.ex. vara avtalat att gälla tills det byggts en projekterad 
väg.79 
 
1:3 ExprL 
 
” Exproprieras fastighet med äganderätt, upphör sådan särskild rätt till fastigheten som 
tillkommit genom frivillig upplåtelse, om ej rättigheten skall lämnas orubbad på grund av 
förordnande i expropriationstillståndet eller överenskommelse som framställts av domstolen. 
Förordnande att särskild rätt skall bestå får meddelas endast om det uppenbarligen är utan 
betydelse för den rätt som tillkommer borgenär med panträtt i fastigheten. Överenskommelsen 
som nämnts nyss får fastställas endast om de borgenärer som har panträtt i fastigheten eller 
fastighet som är gemensamt intecknad med denna och vilkas rätt beröres av åtgärden har 
lämnat medgivande till fastställelsen. Medgivande fordras dock ej av borgenär för vars rätt 
beståndet av rättigheten är av väsentligen utan betydelse. 
 Annan särskild rätt till fastigheten än som avses i första stycket består efter expropriationen, 
om ej annat har förordnats i expropriationstillståndet. 
 Första och andra styckena gäller ej särskild rätt som tillkommer staten. Sådan rättighet 
rubbas icke genom expropriationen. Vad som sagts nu gäller också vägrätt som tillkommer 
annan än staten. 
Genom expropriationen upphör fastighetens ansvar för fodran. Detta gäller dock ej fordran 
som åtnjuter förmånsrätt enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979)” 
 
I paragrafen regleras frågan i vilken utsträckning en exproprierande som genom expropriation 
blivit ägare till expropriationsfastigheten får räkna med att fastigheten har kvar sina rättigheter 
som tillkommit före expropriationen. Detta gäller även nyttjanderätt och servitut. Samma 
bekymmer uppstår när t.ex. en servitutsrättighet inkräktar på en annan befintlig rättighet. 
Detta finns att hitta i 1:4 ExL. När det gäller rättigheter som tillkommit genom frivillig 
upplåtelse så upphör dessa när fastigheten exproprieras med äganderätt. Med frivillig 
upplåtelse menas rättigheter som skapats enligt 7 kap JB. Första stycket gäller inte 
förrättningsservitut eftersom dessa inte skapats genom avtal. 
I förarbetena till JB finns frågan om avtalsservitut som ändras vid 
fastighetsbildningsförrättning i fortsättningen skall vara ett förrättningsservitut eller istället 
betecknas som ett avtalsservitut. Departementschefen tyckte att avtalsservitut var det bästa. 
Därmed skall bedömning av dessa servitut göras enligt 1 st. i paragrafen. Det framgår också 
av lagtexten att rättigheter som skapats genom tvång eller vid fastighetsbildning består även 
efter expropriationen, om inte annat har förordnats i expropriationstillståndet.80 
I tredje stycket i denna paragraf står att läsa att oavsett vilken karaktär rättigheten har så 
består särskild rätt som tillkommer staten efter expropriation och från denna regel finns inga 
undantag. Denna regel gäller också för vägrätt även om denna inte tillkommer staten.81 
 
1:4 ExprL 
”Nyttjanderätt eller servitut som tillskapats genom expropriation, har företräde framför 
annan rätt till fastigheten med undantag av särskild rätt som har tillskapats genom 
expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastighetsbildning eller liknande sätt. 
Särskild rätt som tillkommer annan än staten rubbas dock icke i något fall genom 
expropriationen” 
                                                           
79 Hillert, S : Servitut s 76 
80 Bouvin, Stark: Expropriationslagen; en kommentar. s 36 f 
81 Bouvin, Stark: Expropriationslagen; en kommentar s 43 
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Denna paragrafs bestämmelse är menad att användas parallellt med 1 kap 3 § ExL, som gäller 
hur expropriationen påverkar rättigheter. Servitut eller nyttjanderätt som skapats genom 
expropriation har företräde framför servitut som upplåtits frivilligt. Det finns inget i ExL som 
säger att expropriationsrättighet går före annan rättighet. Men det finns bestämmelser i JB 
som reglerar rättigheter som upplåtits frivilligt. I 17:5 2 p JB står att om företräde tillkommer 
nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft får rätten utövas endast om det inte medför 
förfång för det förvärv som har företräde.82 
 
 
1:5 ExprL 
”Om särskild rätt till fastighet exproprieras eller rubbas genom expropriation, gäller 
bestämmelserna om expropriation av fastighet i tillämpliga delar, om ej annat anges.  
 Bestämmelserna i denna lag om sakägare gäller ej innehav av fordran för vilken fastigheten 
svarar.” 
 
Genom denna regel om särskild rätt blir 4 kap ExL, om expropriationsersättning tillämplig. 4 
kap ExL är utformat med syftet att reglera särskild rätt när det gäller fastighet eller del av 
fastighet.83 

Ersättning vid ändring och upphävande genom expropriation 
 
Bestämmelserna om ersättning vid expropriation finns i 4 kap. ExL. 
 
4:1 3 st ExL 
”Exproprieras fastighet till vilken den exproprierade har nyttjanderätt eller servitutsrätt, 
skall vid bestämmande av fastighetens värde, hänsyn icke tagas till förbättring , vilken 
fastigheten vunnit genom arbete eller kostnad, som den exproprierade eller föregående 
innehavare, vars rätt övergått till denne, nedlagt på fastigheten utöver vad som ålegat 
honom.” 
 
Det tredje stycket tillkom på förslag från lagrådet. Denna del av paragrafen reglerar de fall där 
den exproprierade redan har nyttjanderätt eller servitutsrätt till den fastighet som exproprierats 
och att det under den tid rättigheten fanns gjorts förbättringar på fastigheten. Har nuvarande 
eller tidigare ägare av den exproprierade fastigheten tidigare gjort förbättringar eller ändringar 
genom arbete eller kostnad och detta arbete eller kostnad överstiger vad som har ålegat 
innehavaren att göra enligt avtal eller vad som förutsetts skall det bortses från denna 
förbättring när värdet på fastigheten bedöms. Denna paragraf gäller också om den 
exproprierande har haft nyttjanderätt eller servitutsrätt enbart till en del, t.ex. i vissa lokaler i 
en fastighet.84 
 
Om ett servitut upphör på grund av att den tjänande fastigheten blir exproprierad har den 
härskande fastighetens ägare rätt att få ersättning för sin förlust. Rättsfallet RH 1981 nr 56 
handlade om just detta, och lagrummen 1 kap. 5 § och 4 kap.1 § ExprL var tillämpliga. 
Servitutet som upphörde var ett villaservitut från 1937, där den tjänande fastigheten inte fick 
användas som industriändamål. Ägaren till en av de härskande fastigheterna yrkade på en 
ersättning på 1000 kronor. Detta bestreds av den kommun som exproprierat fastigheterna. 

                                                           
82 Bouvin, Stark: Expropriationslagen; en kommentar s 45 
83 Bouvin, Stark: Expropriationslagen; en kommentar s 45 
84 Bouvin, Stark: Expropriationslagen; en kommentar s 203 
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Tingsrätten ansåg att fastighetsägaren som yrkade på ersättning lidit ekonomisk skada genom 
att det var att räkna med att marknadsvärdet på fastigheten sjunkit på grund av 
expropriationen. Dock var inte skadan större än motsvarande 200 kronor. Hovrätten biföll inte 
ersättningstalan med motiveringen att villaservitut inte har så stor betydelse nu för tiden och 
hovrätten tog också upp plan- och bygglagstiftningen och andra bestämmelser som gällde 
markanvändningen. Hovrätten menade också att ersättning enbart skall utgå i den storlek som 
servitutet kan ha haft en verklig betydelse för den härskande fastigheten. Hovrätten kom fram 
till att den verksamhet som nu skulle kunna komma att utövas på expropriationsfastigheten 
inte skulle medföra något obehag för de som bodde på den fastighet som krävde ersättning. 
Därför hade upphörandet av servitutet ingen betydelse så ingen ersättning skulle utgå. Detta 
rättsfall har förmodligen stor betydelse när det gäller frågor om hur ersättning av villaservitut 
skall bedömas.85 
 

                                                           
85 SvJT 1985 s 130 
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Analys av rättspraxis 
 
NJA 1942 s 308 
Rättsfallet handlar om ifall ett servitut upphört på grund av meddelade stadsplanebestämmelser. Ett Aktiebolag 
hade år 1918 sålt en tomt till en jordbrukskonsulent, i köpebrevet hade det skrivits in vissa föreskrifter som 
skulle gälla även framtida ägare till fastigheten. Fastigheten såldes sedan till en annan köpare år 1939. Denne 
köpare hade börjat bygga en byggnad som stred mot dessa bestämmelser i köpebrevet. Fastigheten ifråga fanns i 
Parkstaden i Borås, dessa förbehåll i köpebrevet hade till syfte att bibehålla Parkstadens villaområde. 1937 blev 
det ändringar i stadsplanen som tillät att en fastighet fick vara tre våningar hög. Köparen stämdes på grunden att 
han börjat uppföra byggnad i strid mot servitutet. Köparen bestred dock eftersom denne ansåg att det inte längre 
fanns något intresse att upprätthålla servitutet. Målet avgjordes i HD som menade att servitutsbestämmelserna 
kommit till för att trygga den allmänna trivseln inom området och denna har vid annan bebyggelse av vissa delar 
av området i betydande utsträckning åsidosatts och bebyggelsen har också tillkommit i strid med byggnadslov, 
men i det område som bebyggelsen i målet gäller har servitutsbestämmelserna upprätthållits i så stor del att 
karaktären av villa- och parksamhälle som åsyftats i bestämmelserna i huvudsak har bevarats och därför bör 
ändamålet för bestämmelsernas tillkomst tillgodoses. 
 
Detta rättsfall avgjordes enligt gammal lagstiftning men har ändå relevans idag då det finns 
liknande bestämmelser i den nya lagstiftningen. Det är då lagrummet 7:4 2st FBL som är 
tillämpligt, som tar upp rekvisitet att servitutet inte får ändras om det medför olägenhet av 
betydelse. Jag anser att det är detta lagrum som är tillämpligt eftersom nybyggnaden byggdes 
i strid mot servitutet och också skapade olägenhet för fastighetsägarna runtomkring. Jag håller 
det därför för troligt att domen skulle bli densamma idag. Det är inte heller rimligt att det 
skulle kunna bedömas på något annat vis, då en fastighetsägare då skulle kunna ta sig friheter 
att bygga i strid mot servitut och därmed orsaka ett väsentligt sämre läge för fastighetsägare i 
närheten, då det i värsta fall kan sänka värdet på deras fastigheter. 
 
NJA 1962 s 704 
Detta rättsfall handlar om en förrättning där ett visst område avskiljdes från fastigheten. Återstoden utgjorde 
ängsmark. Vid förrättningen fick fastigheten rätt att nyttja mark i form av en väg som gick precis intill 
bostadshuset på fastigheten. Stamfastigheten köptes senare av en hembygdsförening som lät allmänheten fritt 
beträda markerna och därför kom denna väg att till stor del nyttjas av turister. Den tjänande fastigheten satte då 
upp grindar över vägen. Dessa grindar låstes och hembygdsföreningen fick nycklar till grinden. Frågan gällde i 
detta fall om ägaren till den tjänande fastigheten hade rätt att hålla grinden låst trots servitut. HD fann i det här 
fallet att vägen i huvudsak nyttjas av turister och att dessa kommit i sådan mängd att det blivit en olägenhet för 
servitutsinnehavaren, och detta är en omständighet som inte medgives i servitutet. Att låsa grindarna och ge 
nycklar till föreningen var här det enda sättet för servitutsinnehavaren att freda sig från olägenheten. Detta också 
eftersom det inte var alldeles nödvändigt för turisterna att passera den vägen. HD ansåg därför att ägaren till den 
tjänande fastigheten hade rätt att låsa grinden. 
 
Även här har målet avgjorts enligt gammal lagstiftning, men har relevans idag då 
bestämmelserna finns kvar i den nya lagstiftningen. Här är det Anläggningslagen 52 § 2 st 
som är tillämplig. Detta för att det trots servitut skulle innebära synnerligt men för fastigheten 
att förbjudas uppföra en grind, eftersom turisterna då skulle ta väg över fastigheten och då 
påverka det ändamålsenliga nyttjandet av fastigheten för fastighetsägaren. Därför borde 
domen bli densamma idag och därför har fallet, trots dess ålder, relevans även idag. 
 
NJA 1996 s 110 
Rättsfallet handlar bland annat om ändring av servitut innebar olägenhet av betydelse för den tjänande 
fastigheten. (7 kap 4 § 2 st FBL) Bakgrunden var den att två fastighetsägare till den ena av två angränsande 
fastigheter ansökte om fastighetsreglering för ändring av ett servitut. Ändringen avsåg utvidgning och flyttning 
då de ville ha rätt att transportera hästar på vägen, som utgjorde servitutsobjektet. De ville också ha rätt att 
belägga vägen med något mjukt för hästtransporten. Fastighetsbildningsmyndigheten ansåg att förutsättningar 
för ändring förelåg. Officialservitutet upphävdes och ett nytt servitut bildades till hästägarnas fördel. De två 
fastighetsägarna på den angränsande fastigheten anförde besvär mot detta beslut. HD menade att för att få ändra 
ett servitut så nu gjorts måste det enligt 7:3 FBL ha blivit någon ändring av området där servitutet utövas, vilket 
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inte skett här. Därför borde servitutet istället ha upphävts och ett nytt servitut bildats, eftersom det nya servitutet 
är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. (7:1 FBL).För tredje man får dock denna ändring samma 
innebörd som är förutsättningen i 7:4, att det skall vara en fördel för den härskande fastigheten utan att medföra 
olägenhet av betydelse för den tjänande fastigheten. Av detta skäl kan HD inte upphäva 
fastighetsbildningsmyndighetens beslut, trots att det inte skett någon ändring på området. Det är också så att 
fastigheten används för ett annat ändamål nu än vad som var fallet när servitutet upprättades, därför är rekvisitet 
”ändrade förhållanden” uppfyllt. 
 
Här har domstolen alltså gått på rekvisitet ”ändrade förhållanden” vilket kan hittas i 7:4 2 st. 
Att domstolen använde sig av denna paragraf trots att inte området ändrats tycker jag är helt 
riktigt eftersom ändamålet för nyttjandet av vägen inte längre var detsamma som när servitutet 
bildades. Att kräva att det skall ha skett en ändring av området där servitutet utövas är inte 
rimligt, detta för att fullt funktionsdugliga vägar då skulle kunna komma att stå outnyttjade för 
att förhållandena ändrats, men lagen inte tillåter att t.ex. en väg används till något annat än 
vad den var avsedd för, om inte området där servitutet utövas ändrats. 
 
NJA 1981 s 733 
Detta rättsfall gällde ett jaktservitut som upphävts genom fastighetsreglering eftersom det ansågs att det ej 
behövdes för den härskande fastigheten. Den härskande fastighetens ägare krävde ersättning eftersom servitutet 
upphävts. HD ansåg precis som tingsrätten att servitut som upplåtits före den nya JB trädde i kraft, endast får 
konstitueras till förmån för en fastighet och att användbarheten endast skall gälla den fastigheten. Vad gäller 
enskilda fastighetsägares intressen kan dessa inte tillgodoses med hjälp av denna paragraf eftersom servitutet 
gäller fastigheten och inte ägaren. Jaktservitutet på denna fastighet uppläts år 1896 eftersom det då fanns ett 
behov av ett jaktservitut då det vid den tidpunkten en jordbruksfastighet var belägen på platsen och det fanns ett 
jaktbehov för att försörja fastighetsägarna. Numera förekommer ingen fast bosättning på fastigheten, vilken 
endast bebos under jakt, och under kortare perioder på sommaren och då av andra än fastighetsägarna. Därför har 
jaktservitutet i det här fallet förlorat sin nödvändighet och skall därför upphävas. Eftersom servitutet förfallit på 
grund av att det blivit onyttigt på grund av ändrade förhållanden kan det heller inte utgå ersättning. Beslut om 
upphävande av servitut, därför att det blivit onyttigt ger inte rätt till ersättning, dock kan sådan rätt i princip 
föreligga, om beslutet har annan grund, som t.ex. att nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen 
på den tjänande fastigheten. Fastighetsbildningsmyndigheten har meddelat beslut om att servitut ej längre behövs 
på grund av ändrade förhållanden och därför skall servitut upphävas. Detta beslut har vunnit laga kraft. Det ät av 
avgörande betydelse på vilken av lagens grunder som beslutet fattats. När det gäller prövning av frågan om 
ersättning skall det därför anses att beslutet har rättskraft både när det gäller att servitutet skall upphävas och att 
servitutet inte längre behövs för den härskande fastigheten. 
 
Här har domstolen använt sig av FBL 7:5 2 st som gäller att ett servitut kan upphävas om det 
till följd av ändrade förhållanden inte behövs på fastigheten. Detta fall blir, enligt min mening, 
lite mer komplicerat. Här är jag lite kluven och kan förstå båda parters syn på saken. 
Domstolen å sin sida har ju faktiskt dömt utefter lagtext som säger att ett servitut kan 
upphävas när det skett ändrade förhållanden på fastigheten och servitutet inte längre behövs 
på fastigheten. Detta eftersom fastigheten inte längre är menat för stadigvarande bruk där 
servitutet nyttjas. Det har då skett ändrade förhållanden. Eftersom dessa ändrade förhållanden 
skett så behövs inte servitutet längre på fastigheten.  
Fastighetsägaren å sin sida menar att denne vill ha ersättning eftersom ett servitut upphävts, 
som denne anser sig behöva. Jag kan ha förståelse för att denne ägaren tycker sig behöva 
jaktservitutet eftersom fastigheten numera nyttjades vid bland annat jakt. Det är rekvisitet att 
servitutet skulle ha blivit onyttigt jag tycker känns diskutabelt 
 
NJA 1984 s 397 
Rättsfallet handlar om en servitutsrättighet, som innefattade bland annat rätt till fångskog och vedbrand, som 
upphävts och ersättning har tillerkänts servitutsinnehavaren. Fastigheten avsöndrades 1872 och innehade då 
denna servitutsrättighet. Numera används fastigheten enbart som fritidsfastighet istället för jordbruksfastighet. 
HD ansåg att eftersom fastigheten bytt karaktär från att vara en jordbruksfastighet till fritidsfastighet så fyller 
servitutet inte längre någon funktion. Att fastigheten förändrats ändrar i och för sig inte dess behov vad gäller rätt 
till byggnadsvirke och ved, och det är därför en servitutsrättighet trots att servitutet bytt karaktär. Det finns heller 
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inget i upplåtelseavtalet som talar för att servitutet inte skulle gälla även på den nuvarande fastigheten. 
Fastigheten skall därför ersättas enligt 5:10 FBL på grund av förlusten. 
 
Här tycker jag domstolens bedömning är helt riktig. Här har de avgjort målet genom att 
tillämpa 7:5 FBL eftersom det föreligger ändrade förhållanden från när servitutet bildades, 
vilket ju faktiskt var fallet eftersom det ändrats från jordbruksfastighet till fritidsfastighet. 
Även FBLP 15 § kan tillämpas, som säger att 7:5 FBL inte gäller fastigheter som är till 
stadigvarande bostad, när det gäller att upphäva denna typ av servitut. Men det gäller ju inte 
här eftersom fastigheten numera endast används som fritidsbostad. Dock kan det tyckas att 
även en fritidsbostad kan behöva ved, att det så att säga är till gagn för fastigheten att ha 
servitutet kvar och därför är det inte mer än rätt att de också ska få ersättning för förlusten 
enligt 5:10 FBL. 
 
NJA 1990 s 389 
Detta rättsfall handlar om upphävande av servitut för järnvägsövergångar. De klagande, som de flesta var bönder 
som drev boskap på en sträcka som innefattade järnvägsövergången, yrkade att järnvägsövergångarna skulle få 
vara kvar eftersom de hade stort behov av att få lov att nyttja vägen på den vägsträcka där de hade servitut. HD 
ansåg i detta fall att järnvägsövergångarna hade sådana brister att det skulle vara en trafikfara att ha dem kvar, 
och att det enligt 7:4 FBL kan ett servitut ändras om det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av fastigheten. Kan 
olägenheten inte undanröjas får servitutet upphävas enligt 7:5 1 st. FBL. 
 
Här anser jag att domstolen gjort en helt riktig bedömning. Om järnvägen var undermålig så 
spelar det ju ingen roll att servitutet ändras eftersom olägenheten ändå inte förändras. Det 
hade varit en fara för servitutsutövarna att få ha servitutet kvar och därför var det ett riktigt 
beslut att helt upphäva servitutet. 
 
NJA 2000 s 57 
Detta rättsfall handlade om ett bolag med anknytning till Göta Kanal som år 1810 och 1812 hade ålagts att 
anlägga och underhålla en vindbrygga över kanalen. Fallet gället om detta var att anse som ett servitut och om 
det kunde upphävas genom fastighetsreglering. Bolaget ville befrias ifrån denna skyldighet att hålla en bro över 
Göta Kanal. HD menade att för att en prövnings skall vara möjlig måste det vara fråga om ett servitut. 
Skyldigheten att hålla Ljungs östra bro åvilar enligt ett privilegiebrev Kanalbolaget, men denna skyldighet ålades 
Kanalbolaget i egenskap av ägare till Kanaljorden 1:1. Skyldigheten har införts till förmån för Ljung 1:6. 
Villkoret får anses uppfylla de krav som ställs på ett servitut enligt 14:1 JB. Därför kan brohållningsskyldigheten 
omprövas även genom fastighetsreglering. Nyttan av servitutet får anses ringa jämfört med belastningen på den 
tjänande fastigheten, därför kan servitutet upphävas enligt 7:5 2st FBL 
 
I lagboken hittar jag ingen hänvisning till detta rättsfall under 7:5 FBL, men däremot finns det 
en hänvisning under 7:9 FBL. 7:9 FBL handlar om servitut som avser vattenverksamhet som 
säger att sådan verksamhet får upphävas om åtgärden inte medför olägenhet för 
verksamheten. Att de använt sig av 7:5 FBL beror förmodligen på att denna tar upp rekvisitet 
om ändrade förhållanden. I det här fallet menar domstolen att servitutet inte behövs för 
verksamheten på grund av ändrade förhållanden och därför, anser domstolen, kan servitutet 
upphävas. Jag anser att domen är riktig, det är inte rimligt att begära att ett så gammalt 
servitut ska kunna göras gällande eftersom det har skett mycket när det gäller bebyggelse och 
vägutbyggnad sedan dess. 
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Analys av rättsläget 
 
Själv anser jag, åtminstone när det gäller privatägda fastigheter, att befintliga servitut skall 
bevaras så långt det är möjligt och inga onödiga upphävningar eller ändringar utföras. Detta 
på grund av att ägaren till den härskande fastigheten fått ta lån för att göra det möjligt att 
beviljas servitut, banken som beviljat lånet har ju tagit servitutet i pant för lånet. Att då 
upphäva servitut när det kanske egentligen inte behövs kan få stora ekonomiska konsekvenser 
för den som mister sin servitutsrättighet. 
  
Jag tycker att det i de flesta fall är bra att det finns möjlighet att upprätta servitut eftersom det 
i mitt tycke är onödigt att bygga exempelvis flertalet vägar för utfart om det finns en fullt 
brukbar väg på grannens fastighet. Syftet med servitut är därför, enligt min mening, av godo. 
Det finns de som anser att servitut är fel, och att det är att skaffa sig fördelar genom att 
beslagta en del av grannens fastighet. Jag menar dock att det är lämpligt att se på alternativen, 
och välja det alternativ som är mest fördelaktigt för båda parter, låt då gå att det innebär att en 
del av grannens fastighet upplåts med servitutsrätt.  
 
Nu är det hela ju inte riktigt så enkelt som det kanske låter heller, eftersom servitut i många 
fall är en förutsättning för att t.ex. bli beviljad lån för att uppföra exempelvis en byggnad. 
Vanligast är att det är en bank som lånar ut pengar för att uppföra byggnad. Servitutet utgör 
då en säkerhet, en form av pant, för lånet. Det är därför det behövs reglering när det gäller 
upphävning och ändring av servitut eftersom, dessa åtgärder kan medföra stora ekonomiska 
konsekvenser för den som innehar panträtt, eftersom fastigheten vid ändring eller upphävande 
av servitut vanligen minskar i värde. 
 
Det är positivt att det finns olika slags servitut som upprättas under olika förutsättningar. 
Avtalsservitut är bra om de som ska avtala om servitut kommer överens, men det finns fall där 
det inte är lika enkelt att avtala om servitut, t.ex. vid grannosämja. Då kan det vara bra att det 
finns möjlighet upprätta ett servitut genom förrättning.  
 
Det är också positivt att ha ett servitut, ett skriftligt avtal, på att du har rätt att nyttja väg, ta 
vatten i grannens brunn, hämta ved på grannens fastighet etc., därför att det är knutet till 
fastigheten och inte till ägaren. Om det vore så att det var bundet till ägaren, skulle ett 
avtalsservitut kunna få negativa konsekvenser vid händelse att fastigheten byter ägare. Det är 
ju inte alls säkert att den nye ägaren är villig att ha ett avtal. 
 
Jag anser att det är rimligt att ha de bestämmelser som finns när det gäller ändring och 
upphävande t.ex. att det skall vara tillåtet att upphäva ett servitut som inte nyttjas under lång 
tid. Det är inte rimligt att bevara dessa servitut eftersom marken då istället kan vara till nytta 
för någon annan, och argumentet att det skulle kunna komma att behövas senare är inte 
hållbar, om det innebär inom en oöverskådlig framtid. Då är det bättre att upprätta ett nytt 
servitut när det blir aktuellt. 
 
Det behövs regler som styr upp dessa servitutsavtal eftersom det skulle kunna få stora 
ekonomiska konsekvenser om servitut upphävdes godtyckligt. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med ett servitut är att förbättra en fastighet genom att tillföra funktioner som 
fastigheten är i behov av men som inte kan tillgodoses inom fastighetens egen tomtgräns. Vad 
som menas med servitut är att en ägare av en fastighet genom avtal kan få rätt att nyttja en 
annan fastighet. Men för att få kallas servitut så måste några villkor vara uppfyllda, dessa 
kallas servitutsrekvisit. Den fastighet som erhåller servitut kallas härskande fastighet och den 
fastighet som belastas av servitutet kallas tjänande fastighet. Viktigt att nämna när det gäller 
servitut är att det inte har någon tidsgräns, enligt JB 7:6, och att det är knutet till fastigheten 
och inte till fastighetsägaren vilket gör att det följer med fastigheten vid eventuell försäljning. 
På så sätt blir det en stadigvarande belastning för tjänande fastighet och en stadigvarande 
tillgång för den fastighet som har servitut. 
 Servitut räknas också som tillbehör till en fastighet enligt JB 14:1. Reglerna om servitut har 
sin bakgrund i den romerska rätten. Där förekom s.k. realservitut som den svenska rätten tagit 
intryck från. Den romerska rätten kom till Sverige i mitten av 1600-talet, men redan innan 
dess hade det i Sverige uppkommit avtal och rättigheter som motsvarar våra tiders servitut. 
När det gäller ändring och upphävande av servitut så finns bestämmelser om det i 7 kap FBL. 
För att ett servitut skall kunna upphävas måste parterna vara överens. Frågan om ändring och 
upphävande har varit en viktig fråga för utformningen av departementsförslaget. 
Departementschefen menade att det skulle vara en begränsad avtalsfrihet eftersom fastigheter 
riskerar att minska i värde. Ändring kan avse begränsning, avflyttning eller annan ändring av 
det område där servitutet utövas. Upphävande innebär att servitut helt upphör att gälla. För att 
servitut skall få ändras eller upphävas krävs att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av 
fastigheten. För att ett servitut skall kunna ändras eller upphävas måste det först avgöras om 
det är ett giltigt servitut. Bestämmelser om detta hittas i 14 kap JB. Har ett servitut av någon 
anledning ändrats eller upphävts har den härskande fastigheten i vissa fall rätt till ersättning. 
Ändring och upphävande kan ske genom expropriation, som innebär att stat eller kommun 
löser in en fastighet med tvång, och då är det Expropriationslagen som blir aktuell. Även här 
har den drabbade rätt till ersättning. 

 

 35



Källförteckning 
 
Förarbeten 
 
Prop. 1969:128 
Prop. 1970:20 
Prop. 1973:157 
NJA II 1970  
NJA II 1972 
SOU 1963:68 
 
 
Litteratur 
 
Andersson, Jan mfl : Fastighetsrätt 2,   Uddevalla 1989 
Beckman, Lars K mfl : Fastighetsrätt, lagbokskommentaren,  Stockholm 1999 
Bengtsson, Bertil : Speciell fastighetsrätt; Miljöbalken                     Uppsala     1999 
Bjerkén, Torsten : Expropriationsrätt                                                Stockholm 1974 
Bouvin, Åke och Stark, Hans: Expropriationslagen en kommentar   Bottnaryd    1989 
Grauers, Folke: Fastighetsköp                                                             Lund           2001 
Hillert, Sten: Servitut    Uppsala 1991 
Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning Stockholm 2000 
Landahl, Tore, Nordström, Olof: Fastighetsbildningslagen ; 
                                                                      en kommentar                Göteborg 1991 
Nilsson, Leif I. och Sjödin, Eije : Servitut   
                                                                                        Stockholm 2003 
Victorin, Anders, Sundell, Jan-Olof: Allmän fastighetsrätt Stockholm 2003  
 
Rättsfall 
 
NJA 1942:308 
NJA 1962:704 
NJA 1981: 733 
NJA 1984: 67 
NJA 1990: 389 
NJA 1996:110 
NJA 2000:57 
 
SvJT 1982: 252: Landahl, Tore 
SvJT  1985: 126: Gyllensvärd, Johan 
 
 

 36


	Abstract
	Förord
	Syfte
	Metod
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Historik
	Allmänt om servitut
	Avtalsservitut
	Förrättningsservitut
	Förarbeten till nuvarande lagstiftning om ändrin
	Nuvarande lagstiftning när det gäller ändring a�
	Nuvarande lagstiftning när det gäller upphävand�
	Förarbeten när det gäller undantag från §§ 7:�
	Nuvarande lagstiftning när det gäller undantag f
	Upphävande och ändring av äldre skogsfångs- oc�
	Ändring och upphävande av servitut som bildats e
	Ersättning vid upphävande och ändring av servit�
	Ändring och upphävande genom expropriation
	Ersättning vid ändring och upphävande genom exp�
	Analys av rättspraxis
	Analys av rättsläget
	Sammanfattning
	Källförteckning

