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ABSTRACT 

Land-rise is one of the causes to that the coastlines in Sweden are changing remarkably. The 

beach properties moves further and further away from the water and indistinctions appear 

about what rights they have to the beach when it is no longer inside their property. The real-

estate owners no longer know for sure how far their grounds reach and conflict can arise. 

Apart from the ownership unclarities there are other rights with direct connections to shores 

like the right to mooring, bathing place etc. The problems that the changing shorelines bring 

are many and there is no clear legislation that controls how to solve them. This degree thesis 

illustrates some of the problems that can appear and also contains some real-life examples from 

legal cases and such where a changed shoreline has led to conflict.  

 

The conclusions that can be drawn from this thesis are that land-rise is not without significance 

for the property owners. When issues related to land-rise are brought up in court they limit 

their judgments so it only applies to the individual case. This makes the practice difficult to 

apply. The rights that the owners of beach property (and also those who have lost their beach 

due to land-rise) have are protected by law. The legislation is however difficult to interpret and 

should be clarified as well as made easier to apply. Land-rise is not a new phenomenon and it 

may be time for the legislature to tackle the problems it causes. 

 

 

SAMMANFATTNING 

Landhöjning är en av orsakerna till att strandlinjerna i Sverige förändras markant.  

Strandfastigheter flyttas allt längre från vattnet med följd att det uppstår oklarheter för 

fastighetsägarna vad de egentligen har för rätt till den strand som inte längre finns på deras 

fastigheter. Fastighetsägarna vet inte riktigt hur långt deras fastigheter sträcker sig och konflikter 

kan uppstå. Förutom de äganderättsliga frågetecknen finns ett flertal andra rättigheter med 

direkt anknytning till stränder exempelvis rätt till båtplats, badplats etc. Problemen som 

förändrade strandlinjer medför är många och det finns ingen tydlig lagstiftning som styr hur de 

ska lösas. Detta examensarbete belyser några av de problem som kan uppstå och innehåller 

verkliga exempel ur rättsfall och dylikt där en förändrad strandlinje skapat konflikt. 

 

De slutsatser som går att dra med stöd av mitt arbete är att landhöjningen inte är utan betydelse 

för fastighetsägarna. När frågor som rör landhöjningen väcks i domstol begränsar domstolarna 

sina domar att gälla enbart för det enskilda fall vilket gör att praxis blir svår att tillämpa. Den 

rätt som ägare av strandfastigheter (och även de som förlorat sin strand på grund av 

uppgrundning) har är skyddad enligt lag. Lagstiftningen är dock svår att tolka och borde 

förtydligas samt genom mer vägledande praxis göras enklare att tillämpa. Landhöjning är inget 

nytt fenomen utan det kan vara dags för lagstiftaren att ta tag i de problem det orsakar.  

 

 



 iv 



 

 

v 

FÖRKORTNINGAR 
 

AL   Anläggningslag (1973:1149) 

BrB  Brottsbalk (1962:700) 

FBL  Fastighetsbildningslag (1970:988) 

FiskeL  Fiskelag (1993:787) 

FRM  Fastighetsregistermyndigheten 

GA  Gemensamhetsanläggning 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

JB   Jordabalk (1970:994) 

LMV  Lantmäteriverket 

LSV  Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

MB  Miljöbalk (1998:808) 

PBL  Plan- och bygglag (1987:10) 

SCB  Statistiska centralbyrån 

SSAG  Svenska sällskapet för antropologi och geografi 

VL   Vattenlagen (1983:291), upphävd 1999 och ersatt av MB 

 

 

https://lagen.nu/1983:291


 vi 



 

 

vii 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

FÖRORD ............................................................................................................................. I 

ABSTRACT ........................................................................................................................ III 

SAMMANFATTNING ....................................................................................................... III 

FÖRKORTNINGAR .......................................................................................................... V 

1 INLEDNING ................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar ........................................................................................................................................ 1 

1.3 Metod ................................................................................................................................................... 2 

2 FASTIGHETER OCH GRÄNSER ............................................................................. 3 

2.1 Allmänt om fastigheter ........................................................................................................................... 3 

2.2 Fastighetsgränser .................................................................................................................................... 3 

2.3 Fastighetsgränser vid vattenområde ......................................................................................................... 5 

2.4 Kort jämförelse med Finland .................................................................................................................. 9 

3 KVALITET PÅ STRANDLINJER I LAGA SKIFTE ................................................. 11 

3.1 Allmänt om laga skifte .......................................................................................................................... 11 

3.2 Kvalitet på laga skifteskartor ................................................................................................................. 11 

3.3 Landhöjningen och dess omfattning ...................................................................................................... 15 

3.4 Avstyckning från fel fastighet ................................................................................................................ 18 

4 EFFEKT PÅ RÄTTIGHETER ................................................................................... 21 

4.1 Rättigheter som berörs av uppgrundning .............................................................................................. 21 

4.2 Speciella rättigheter för strandägare ....................................................................................................... 24 

4.3 Rätt till brygga ..................................................................................................................................... 25 



 viii 

4.4 Rätt till bad ......................................................................................................................................... 30 

4.5 Rätt till vatten och fiske ....................................................................................................................... 31 

4.6 Rätt till båtplats.................................................................................................................................... 33 

4.7 Rätt att röja på uppgrundad strandremsa ............................................................................................... 34 

4.8 Krav på sökande av strandskyddsdispens och anmälan av vattenverksamhet ............................................ 35 

5 AVSLUTANDE DISKUSSION .................................................................................. 37 

6 SLUTSATSER ............................................................................................................ 41 

7 REFERENSER .......................................................................................................... 43 

BILAGA 1: UPPGRUNDNING VID YTTERVIKSFJÄRDEN ......................................... 47 

BILAGA 2: INTERVJUSVAR ............................................................................................ 49 

Intervju med Georg Palmgren, f.d. stadsingenjör och distriktslantmätare ........................................................... 49 

Intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län ...................................................... 50 

Intervju med Ricard Lundgren, länslantmätare i Norrbottens län ...................................................................... 52 

 

 



 

 

 

1 

1 INLEDNING 

 

Sedan den tunga inlandsisen smälte har Sverige sakta stigit upp ur havet. Redan på 1700-talet 

observerades landhöjningen som då kallades vattuminskning eftersom de trodde att det var 

havsvattnet som försvann. Det var först i slutet på 1800-talet det påvisades att det faktiskt var 

landet som höjdes. I norr stiger marken med cirka en centimeter per år samtidigt som 

stigningen i de södra delarna av landet är nästan obefintlig.1 Att fastigheternas höjd över havet 

ökar är i sig knappast något större problem för fastighetsägarna. Den största effekt av betydelse 

som landhöjningen har på fastigheter bör snarare vara att strandlinjerna förändras vilket medför 

problem i fastighetsindelningen.  

 

Vad som orsakar förändring av en strandlinje är sällan relevant. Effekterna blir desamma oavsett 

om det beror på landhöjning, dikning, avvattningsföretag etc. Jag kommer därför i 

fortsättningen, förutom i kapitlet om just landhöjning, inte skilja dessa åt utan samla alla under 

begreppet uppgrundning för att vara konsekvent.  

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med rapporten är att samla och sammanställa material som kan vara till stöd för 

Lantmäteriet och markägare när problem uppstår orsakade av uppgrundning. I dagsläget finns 

ingen bra källa till information i ämnet. Det finns få rättsfall som direkt ger stöd till frågorna. 

Den information som finns är utspridd då rättsfallen sällan kommit upp till någon högre instans. 

Rapporten ska fungera som ett stöd för lantmätarna när de ska fatta beslut men även vara riktad 

till markägare och rättighetshavare. 

 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att behandla hur det ser ut i dagsläget, hur stora förändringarna av 

strandlinjerna är och vilka effekter de har på några av de rättigheter som ligger på eller i 

närheten av stranden. Fokus kommer att ligga på Norr- och Västerbotten. Ett av exemplen 

som kommer behandlas är ett fall där Lantmäteriet genomfört en avstyckning från fel fastighet 

på grund av att de inte observerat att strandlinjen åkt ut i vattnet och en ny strandremsa 

kommit i dagen. 

 

Utöver de effekter som uppstår av en förändrad strandlinje så kan uppgrundning även leda till 

att grundvattennivån sänks. Det ger flera problem som exempelvis att vattenbrunnar sinar. 

Problemet med grundvattnet kommer dock inte att behandlas närmare i denna rapport. 

                                            

1 LMV, Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000, 

LMV-rapport 2007-4 
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1.3 Metod 

För att samla information kommer en litteraturstudie att genomföras. Utöver det kommer 

sökningar att göras i Lantmäteriets egna databaser samt de databaser som är anslutna till 

universitetsbiblioteket. Litteraturstudierna som främst baserar sig på Lantmäteriets eget 

arbetsmaterial och arkiv kommer att ge en insikt i problematiken runt landhöjningen och även 

ge underlag till senare intervjuer. Jag kommer även att behandla mätdata där en verklig 

strandlinje blivit inmätt med moderna precisionsinstrument och jämföra hur den verkliga 

strandlinjen sträcker sig idag mot hur den är ritad i laga skifteshandlingen. 
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2 FASTIGHETER OCH GRÄNSER 

 

2.1 Allmänt om fastigheter 

All mark i Sverige är indelad i fastigheter där en fastighet utgör en bestämd del av landets 

mark- och vattenområden. En fastighet kan bestå av bara markområden, bara vattenområden 

eller både mark- och vattenområden.2 Den är endera bara horisontellt avgränsad eller både 

horisontellt och vertikalt avgränsad.3 Det allra vanligaste är än så länge att en fastighet bara är 

horisontellt avgränsad och det är bara den typen av fastighet jag kommer behandla i resten av 

rapporten. Fastigheter som även är vertikalt avgränsade, det vill säga tredimensionella 

fastigheter, berörs knappast av att strandlinjer flyttas. En sådan fastighet måste ha en sluten 

volym och inrymma "en byggnad eller annan anläggning eller del av sådan"4.  

 

Jordabalken (JB) är den lag som mest reglerar de allmänna fastighetsrättsliga frågorna om vad 

fastighetsägarna får göra med sina fastigheter och behandlar de rättigheter och skyldigheter som 

de har. När det gäller strandfastigheter och strandområden så finns det även en särskild lag som 

berör, nämligen lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).  

 

Det går inte att själv ändra på fastighetsindelningen, en sådan ändring är utan verkan.5 För att 

bilda en ny fastighet eller ändra befintliga fastigheter måste det ansökas om det hos Lantmäteriet 

som då utför en lantmäteriförrättning. Bestämmelser om fastighetsbildning finns i 

Fastighetsbildningslagen (FBL).  

 

En fastighet är inte enbart en bit mark eller ett vattenområde. Till fastigheten hör även 

fastighetstillbehören såsom byggnader, träd, ledningar och andra anläggningar som finns på 

fastigheten. Även byggnader och annan anläggning som ligger utanför fastighetens gränser kan 

vara fastighetstillbehör om de är till för utövande av servitut.6  

2.2 Fastighetsgränser 

En fastighetsgräns går mellan gränspunkter och fungerar som skiljelinje mellan fastigheter. 

Gränsen går att styrka på flera sätt och dessa är rangordnade i 1:3-5 JB. Har gränsen blivit 

lagligen bestämd så är det de märken som finns på marken som gäller. Med lagligen bestämd 

gräns menas gränser tillkomna genom lantmäteri- eller mätningsförrättning. Det finns dock 

undantag då lantmäteriförrättningar inte lett till en lagligen bestämd gräns, exempelvis vid 

gränsbestämningar före FBL:s tillkomst. Gränsernas lagenlighet måste då utredas. Gränser måste 

ha blivit markerade på marken i anslutning till förrättningen för att kunna anses vara i laga 

                                            

2 Julstad s. 24 

3 1:1 JB 

4 Julstad s. 25-26 

5 1:1 JB 

6 2:1 JB 
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ordning. Har ett gränsmärke kommit till senare eller om det har återställts utan samband med 

lantmäteriförrättning anses inte märket vara i laga ordning bestämt.7  

 

Gränsmarkeringar finns i olika varianter men är vanligtvis rör i marken. Rören kan även vara 

fästa i sten/berg eller fastgjutna med cement. Gamla markeringar är oftast råstenar. En råsten 

består av en rest, toppig sten med mindre stenar runt omkring. Ibland lades även tegelskärvor 

eller träkol för att tydligt visa att det var bildat av människan och inte naturen själv. Andra 

varianter kan vara hål eller dubb i sten eller berg. Dessa förstärks ibland med att en fyrkant 

huggs ut runt markeringen. I myrmark då det är lätt att rör försvinner kan det istället vara 

markerat med trästolpar.  

 

Det är olagligt att ändra eller förstöra gränsmarkeringar. Det är inte heller tillåtet att bygga för 

nära en gräns eller på något sätt hindra ens granne att nyttja sin fastighet. Gränsmarkeringar är 

mycket noggrant inmätta och får bara bildas eller återbildas av Lantmäteriet. Skulle en 

markering ha skadats av misstag får den inte sättas tillbaka, det är då risk att markeringen blir 

felaktig. För att återställa gränsmärket ska Lantmäteriet kontaktas. De kan då åka ut och göra en 

särskild gränsutmärkning förutsatt att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens 

läge. Finns det tveksamheter blir det istället fråga om fastighetsbestämning.8   

 

 
Figur 1: Exempel på markeringstyper. 

(Källa: Vart går gränsen?, LMV) 

 

Går det inte att hitta dessa märken eller om märkena har blivit flyttade blir förrättningskartan 

och förrättningshandlingarna vägledande.9 Har gränsen däremot inte blivit lagligen bestämd blir 

det de märken som av ålder ansetts utmärka gränsen som styr.10 De sistnämnda märkena har 

ingen bestämd form utan kan vara i princip vad som helst som fastighetsägarna valt att märka ut 

gränsen med. Gränserna går normalt på rak linje mellan gränsmarkeringarna, men inte alltid. 

Ibland beslutas det att en gräns får följa befintliga vägdiken eller strandlinjer för att få en så 

lämplig fastighetsindelning som möjligt. 

 

                                            

7 LMV, Gränser, s. 6 
8 LMV, Vart går gränsen? 
9 1:3 JB 
10 1:4 JB 
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2.3 Fastighetsgränser vid vattenområde 

Är en fastighet belägen vid en sjö eller vattendrag så hör normalt vattenområdet utanför 

stranden till fastigheten. Det är det vanligaste men inte alltid fallet. Vattenområdet utanför 

fastighetens strand kan även höra till en annan fastighet eller vara samfällt för byn. 

Vattenområdet kan endera ha en bestämd avgränsning precis som fastigheter på land eller en 

mer generell avgränsning efter bestämmelserna i 1:5 JB.  

 

1:5 JB 

Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 § , har gränsen sådan sträckning att 

till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme 

eller skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess 

tidigare läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning.  

Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I Vänern, Vättern 

och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock sträckningen efter ett vattenstånd av  

i Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp,  

i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala,  

i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och  

i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till grund för sjöns reglering.  

 

Vattenområden som är avgränsade efter denna paragraf, så kallade 1:5-vatten, hör till närmast 

angränsande fastighet. När det inte finns några gränsmarkeringar styr då strandlinjen gränsernas 

sträckning.11 Har det inte nämnts något om vattnet i skifteshandlingarna anses vattnet som 

huvudregel vara delat med strand mellan skiftesdelägarna.12 Av förarbetena till jordabalken 

framgår dessutom att vid tveksamma fall där äganderätten är oklart ska vattenområden tillföras 

närmaste strandfastighet. I dessa områden bör inte uppgrundningen medföra något större 

problem eftersom strandägaren även kommer äga den uppgrundade strandremsan. Har vattnet 

däremot blivit samfällt, om vattnet ägs av någon annan fastighet än den som äger 

strandfastigheten eller om avstyckning skett fram till vattnet från en så kallas ”1:5-fastighet”13 

kan däremot problem uppstå. Strandägaren som förlorat sin strand genom uppgrundning har 

ett skydd genom 1:6 JB, mer om den paragrafen i kapitel 4.2 nedan.  

  

Som nämnt ovan i kapitel 2:2 finns det gränser som, åtminstone vid bildandet, följer en 

strandlinje. Har strandlinjen ändrats sedan fastigheten bildades så blir det strandens tidigare 

sträckning som blir avgörande för gränsens sträckning. Med andra ord den sträckning stranden 

hade vid bildandet av fastigheten. Fastighetsgränsen rubbas inte av att strandlinjen ändras även 

om de vid bildandet följdes åt, se figur 2. För att bestämma fastighetsgränsens sträckning måste 

strandlinjens ursprungliga sträckning utrönas. 

 

 

                                            

11 Julstad s. 44 
12 LMV, Gräns i enskilt vatten 
13 Fastighet som äger närliggande vatten genom bestämmelserna i 1:5 JB 

/1970:994#P4
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Figur 2: Fastighetsgränser före(den vänstra) och efter(den högra) landhöjning.  

(Källa: Fastighetsindelning och markanvändning, Barbro Julstad) 

 

Det finns olika metoder för att bestämma vilken sträckning en strandlinje hade för länge sedan. 

Ett sätt är att beräkna hur högt medelvattenståndet var vid den aktuella tiden, åtminstone 

ungefär, samt titta på hur strandlinjen är ritad i gamla handlingar som laga skifte. Mer om 

strandlinjers kvalitet i laga skifte finns i kapitel 3. Går det inte att på så sätt bestämma dess 

sträckning får strandlinjens senare sträckning bli utgångspunkt. Finns inte heller något 

tillförlitligt material om en senare sträckning av strandlinjen beräknas den i sista hand efter 

aktuell strandlinje.  

 

Lagberedningen bakom jordabalken var överens med lantmäteristyrelsen om att någon 

omfattande efterforskning för att bestämma en ursprunglig strandlinje inte bör göras vid 

fastighetsbestämning. Finns gamla kartor men som med hänsyn till hävd eller annat ger ett 

otillfredsställande resultat ska istället regeln om jämkning tillämpas. 14 Jämkning av gräns innebär 

i praktiken att en gräns korrigeras så den får en lämpligare sträckning. Exempelvis om en 

strandlinje i laga skifte blir helt orimlig vid jämförelse med aktuella förhållanden går det att 

frångå den något så gränsen får en lämpligare dragning som de berörde fastighetsägarna kan 

acceptera.15   

 

Att fastighetsgränser är fasta och inte följer med uppgrundningen medför problem och det är 

själva kärnan i rapporten. Den fastighet som tidigare ägde strand tappar denna om vattnet av 

någon anledning sjunker undan. Fastigheten äger fortfarande samma område men har inte 

längre någon strand, den äger istället fastighet utanför. Andra berörda rättigheter behandlas 

nedan i kapitel 4.  

 

Vid gräns mot allmänt vattenområde gäller andra bestämmelser och sådant vatten omfattas inte 

av fastighetsindelningen. Enligt 2 § första stycket i lag (1950:595) om gräns mot allmänt 

vattenområde så hör allt vatten inom 300 meter från strandlinjen eller ut till högst tre meters 

djup till angränsande strandfastigheter. Ur paragrafens ordalydelse framgår inte annat än att det 

är de vid varje tid faktiskt rådande förhållanden som blir avgörande vid bedömning vart gränsen 

                                            

14 Prop. 1970:20, B s. 86 
15 Av dialog med Mats Rundqvist, lantmätare infrastrukturförrättningar, Västerbottens län 
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mot det allmänna vattnet går. Ett av skälen till detta är att ska var enkelt för t.ex. fiskare på 

allmänt vatten att med hjälp av sjökort och genom att iaktta de geografiska förhållanden som 

råder snabbt få en uppfattning vart gränsen mot enskilt vatten går. En ändring av strandlinjen 

eller djupkurvan ska inte göra bedömningen vart gränsen går svårare, därför bör gränsen följa 

den aktuella strandlinjen som faktiskt går att se. Det är alltså den verkliga strandlinjen som 

bestämmer från vart gränsen mot allmänt vatten ska räknas och gränsen påverkas löpande av att 

strandlinjen förändras. Det är dock bara varaktiga förändringar som kan ändra gränser till det 

allmänna vattnet. Byggande av bryggor, pirar eller vågbrytare medför inte alltid förändring av 

strandlinjen.16 Gränsdragning mot allmänt vatten skiljer sig därmed helt mot lagarna om gräns 

mellan enskilda vattenområden.  

Exempel: Fastighetsbestämning vid så kallat ”1:5-vatten” 

Vid en fastighetsbestämning17 i Hortlax, Piteå kommun, uppstod en konflikt om det 

angränsande vattnet till två avsöndringar d.v.s. markområden som bytt ägare och blivit egna 

fastigheter utan myndighets inblandning vilket var möjligt förr. Konflikten gällde om det 

närliggande vattnet skulle höra till de avsöndrade områdena eller till den angränsande 

stamfastigheten. Uppgrundning hade orsakat att en bred landremsa kommit i dagen vilket 

flyttat avsöndringarna långt från vattnet. Grundhandlingarna till avsöndringarna innehöll inte 

någon uppgift om vattenområdet och gav därför ingen bestämd ledning för 

fastighetsbestämningen. Rätten till vattnet fick istället bedömas efter ändamålet med 

avsöndringarna och de omständigheter som rådde vid bildandet. Att bedöma rätten till vattnet 

med ledning av ändamålet för avsöndringen får även stöd av äldre rättspraxis18 där det gjorts 

liknande bedömningar. 

Vid besiktning konstaterades att gränserna mot den angränsande stamfastigheten och mellan 

avsöndringarna var ostridiga. De avsöndrade områdena hade använts till så kallade ”koställen” 

d.v.s. de användes som tomtplatser för bostadshus och uppfödning av enstaka kor. Fiske för 

husbehov bör också ha förekommit och det måste ha varit av stort intresse för förvärvarna att 

avsöndringarna skulle nå fram till vattnet även om strandlinjen ändrades p.g.a. uppgrundning. 

Eftersom stamfastigheten efter avsöndringen hade kvar en egen strand bör anledning saknats för 

att undanta vattenområdet utanför avsöndringarna vid försäljning. Ägarna till avsöndringarna 

hade även brukat uppgrundningarna för bete, tvättanläggning och för båtplats. Vid 

fastighetsbestämningen tolkade förrättningslantmätaren praxis från liknande förrättningar på så 

sätt att vatten och grund ska följa med avsöndringar enligt bestämmelserna i 1:5 JB. 

Fastighetsbestämningsbeslutet gav avsöndringarna rätt till uppgrundningen och vattnet utanför 

vilket medförde att deras landarealer nära nog fördubblades. Se figur 3 nedan.  

 

 

                                            

16 NJA 1971 s. 602 
17 LMV, akt 25-F1980-1168, fastighetsbestämning 
18 NJA 1963 s. 47 
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Figur 3: Avsöndringarna 17:14 och 17:15 fick en nära nog fördubblad landareal p.g.a. uppgrundning.  

Vattnet gick tidigare till ungefär mitten av figuren där gränslinjerna byter riktning. 

(Källa: LMV, akt 25-F1980-1168, fastighetsbestämning) 

 

Exempel: Reglering av uppgrundad strandremsa 

En fastighet hade genom uppgrundning skiljts från sin strand med 15-20 meter. Ägaren ansökte 

om fastighetsreglering och ville utöka sin fastighet så den även skulle innefatta det uppgrundade 

området. Strandskydd gällde över området så ärendet överlämnades till Länsstyrelsen i 

Stockholms län för att pröva om undantag kunde ges.  

 

Länsstyrelsen meddelade att undantag inte kunde medges från strandskyddsbestämmelserna. 

Ägaren överklagade då till regeringen och yrkade på att de skulle meddela undantag från 

strandskyddsbestämmelserna alternativt att de skulle upphäva Länsstyrelsens beslut om det skulle 

visa sig att undantag inte krävdes för den sökta fastighetsregleringen.  

 

Regeringen bekräftade att området låg inom strandskyddszonen och enligt kommunens 

översiktsplan var även området av riksintresse för friluftsliv. Enligt bestämmelserna ska då 

friluftslivets intressen särskilt beaktas och fritidsbebyggelse får bara komma till genom 

komplettering till befintlig byggnad.  
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Att fastighetsgränsen vid fastighetens bildande, avstyckningen, lagts precis intill strandlinjen 

ansåg regeringen visa på att avsikten aldrig varit att fastighetsägaren skulle ha någon rådighet 

över vattnet utanför strandlinjen. Trots att det uppgrundade området var svårtillgängligt och 

inte alls nyttjades av allmänheten ansåg regeringen att det ändå var av betydelse för friluftsliv. 

Strandskydd ska ses ur ut ett långsiktigt perspektiv och eftersom landhöjningen troligtvis 

kommer att fortsätta under en lång tid framöver kan det uppgrundade området i framtiden bli 

av större intresse för allmänheten. Regeringen resonerade vidare att när mark överförs till 

fritidsfastigheter leder det vanligtvis, trots de begränsningar som finns gällande byggande på 

marken, till att allmänhetens tillträde till området begränsas eller försvåras. Regeringen avslog 

därmed överklagan. Ägaren överklagade vidare till Regeringsrätten och ville att de skulle 

upphäva regeringens beslut och visa målet åter till regeringen. Regeringsrätten slog dock fast 

regeringens beslut.19  

 

Av exemplet att döma kan man inte bortse från strandskyddet bara för att det uppgrundade 

området inte är av allmänt intresse i dagsläget utan även beakta hur området kommer att se ut i 

framtiden. 

2.4 Kort jämförelse med Finland 

Ett uppgrundat landområde kallas i Finland för tillandning. Sådana områden får enligt 

bestämmelserna i deras motsvarighet till FBL lösas in av den fastighet, under resten av kapitlet 

kallad fastighetsägaren, som tidigare ägt stranden men på grund av uppgrundning blivit skild 

från den. Någon direkt motsvarighet till dessa bestämmelser har vi inte i Sverige.  

 

Enligt deras bestämmelser får som sagt fastighetsägaren lösa in tillandningen eller åtminstone en 

del av den om tillandningen ligger på samfälld mark. Fastighetsägaren får även lösa in 

tillandningar på annans enskilda mark om tillandningen betydligt försvårar dennes användning 

av sin fastighet eller om tillandningen bara går att nyttja ändamålsenligt ihop med 

fastighetsägarens fastighet. Även obetydlig tillandning kan lösas in under sådana förhållanden. 

Det är till och med så att fastighetsägaren är skyldig att lösa in en tillandning eller del av den 

om den bara går att nyttja med dennes fastighet på ett ändamålsenligt sätt samt att 

tillandningens ägare yrkar på det.       

 

Nedanstående är lite kuriosa ur finska yrkestidningen Maankäyttö (4/2003): 

 

Vid ett skolningstillfälle den 21 februari 2001 på Österbottens lantmäteribyrå framkom olika 

åsikter vart tillandningen skulle höra. Lantmätarna ansåg att tillandningen hör till 

vattenområdet, eftersom tillandningen kommit ur vattnet och rån en gång i samband med 

storskiftet blivit bestämd mellan fast mark och vatten. Juristerna var av den åsikten att 

tillandningarna skulle höra till fast mark eftersom ”det är land så långt ut tills man blir våt om 

fötterna”.   

                                            

19 RÅ 2000 not. 184 
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3 KVALITET PÅ STRANDLINJER I LAGA SKIFTE 

 

3.1 Allmänt om laga skifte 

Det har genom historien funnits olika metoder för att fördela och omfördela mark i 

landsbygdsområden och de mest storskaliga var skiftesreformerna. Tidiga reformer som solskifte 

och senare storskifte och enskifte var lämpliga på vissa platser men det behövdes en 

skiftesreform som gick att tillämpa i hela landet. Detta ledde till en ny skiftesstadga år 1827 där 

laga skifte ersatte storskifte och enskifte. Laga skifte tillämpades inte i hela landet men i 

åtminstone större delen. Med laga skifte var målet att främja jordbruket genom att förbättra 

fastighetsindelningen. Byborna skulle få jämngoda skifteslotter i förhållande till den del de ägde 

i byn. I de tidigare skiftesreformerna kunde vissa delägare bli lidande då de blev tilldelade jord 

av sämre kvalitet eller skiften som låg långt bort från byn. I laga skifte graderades därför marken 

efter sin kvalitet. Istället för att alla skulle tilldelas en areal exakt efter andelen i byn kunde mark 

fördelas så att en delägare kunde få en mindre areal mark av högre kvalitet eller vise versa vilket 

gav ett effektivare jordbruk. All mark skulle graderas med avseende på ekonomiskt värde och 

skalor fastställdes för att mäta detta för olika marktyper. Den som tvingades flytta för att den 

blivit tilldelad mark någon annanstans fick ersättning av de övriga markägarna för att täcka sina 

flyttkostnader. I laga skifte kunde viss mark i en by undantas för delägarnas gemensamma 

behov i form av samfälligheter. Det kunde exempelvis vara vattenområden, sandtag, diken etc. 

som alla fastighetsägare i byn fick rätt till.20 

 

För att en samfällighet skall anses äga ett vattenområde inom en by måste det i princip finnas 

inskrivet i byns laga skifteshandlingar (eller senare handlingar). Vanligast vid laga skifte var dock 

att vattnet delades av stranden. Vattnet hör då som tidigare nämnts enligt regeln i 1:5 JB till 

den strandfastighet som ligger närmast. Det är strandlinjens ursprungliga sträckning som blir 

avgörande för hur gränserna går. De flesta fastigheter har sitt ursprung i just laga skifte så för att 

se strandlinjens sträckning vid bildandet av en fastighet studeras ofta laga skifteskartor.   

3.2 Kvalitet på laga skifteskartor 

Laga skifte innebar ett mycket omfattande arbete vars kartor överensstämmer väl mot de 

mätningar och de flygfoton som tas idag. De visar noggrant var gränsmarkeringar finns och 

avstånden dem emellan.  

 

Strandlinjerna i de gamla kartorna kan dock ifrågasättas. Kartornas primära uppgift är att visa 

hur gränserna mellan fastighetsägare går och grundar sig på de mätningar som gjordes i 

samband med laga skifte. Skogsmarker och strandlinjer hade inte så stort värde förr i tiden utan 

det som värderades högst var betesmarker och rätten att skörda slåtter vid stränderna21. Dåtidens 

                                            

20 Julstad s. 198 ff.  
21 Av intervju med Georg Palmgren, f.d. stadsingenjör och distriktslantmätare 
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instrument för mätning var långt ifrån så avancerade som de som används av moderna 

lantmätare och en fråga är hur noggranna de verkligen var vid inmätning av just stränder. Att 

mäta upp raka linjer i fält är en överkomlig uppgift. Att mäta oregelbundna, snåriga strandlinjer 

och att sedan avbilda dessa för hand med en sådan precision som krävs för att vara till stöd för 

gränsbestämning måste ha varit betydligt svårare. Holmar, skär och strandlinjer mättes för 

övrigt bäst på isen under vintern.  

 

Mätningarna gick till så att en baslinje drogs upp parallellt med stranden som man sedan utgick 

ifrån. Sedan skickades någon ut med en mätstång som fick gå längs strandlinjen som skulle 

mätas. En annan metod som användes var att beräkna strandlinjen genom avskärningar. 

Avskärningarna gick till så att man ställde upp sig med en mättavla på en känd punkt och 

riktade in en rits mot en sökt punkt och mätte. Sedan ställde man sig med mättavlan på en 

annan känd punkt och mätte in samma sökta punkt. På så sätt fick man två linjer som skar 

varandra i den sökta punkten med givna avstånd till två kända punkter och kunde därefter 

beräkna dess position. Med många inmätta punkter längs strandlinjen kunde den avbildas på en 

karta. Ofta användes avskärningar vid längre avstånd då mätkedjorna inte räckte till.22  

 

Avvägning 

Avvägning av strandlinjer görs ibland vid fastighetsbestämning av gräns i vattenområde. Det 

görs när sakägarna inte godtar den sträckning som presenteras för dem oftast baserad på laga 

skifteskartan. I de allra flesta fall är emellertid den gamla förrättningskartan ett fullgott underlag. 

Vad en avvägning kan visa är hur långt in på land som vattnet bör ha nått vid bildandet av 

fastigheten i fråga.  

 

En avvägning av strandlinje vid fastighets bildande går kortfattat till på följande vis:  

Den aktuella vattennivån mäts in. Denna nivå tillsammans med den beräknade höjdskillnad 

som landhöjningen orsakat ger ungefär den vattennivå som rådde vid bildandet av fastigheten. 

Höjdkurvan följs sedan ute i fält och punkter mäts in längs kurvan. Punkterna bildar i sin tur 

en linje överensstämmande med den sökta strandlinjen.  

 

Det finns dock nackdelar med denna metod. Om marken inte bara höjts utan även ändrat form 

kommer inte den höjdkurva som mäts in att återge den sökta strandlinjen. Ett annat problem är 

att det krävs en hög noggrannhet i höjdled då bara några centimeters differens kan göra flera 

meters skillnad i sidled om marken är flack. Vattennivån i havet är dessutom svår att bestämma 

då den ständigt varierar från dag till dag. Om instrument som lokaliserar sig med hjälp av GPS-

teknik används så finns det även där några centimeters felmarginal. Det går med andra ord inte 

att lita blint på resultatet av en avvägning utan det måste alltid jämföras med vad som går att 

utröna vid besiktning av området. Visar varken laga skifteskarta eller avvägning någon rimlig 

dragning av den gamla strandlinjen finns det inte så mycket mer att gå efter utan då får resterna 

av den gamla strandlinjen, om några sådan kan återfinnas, bli vägledande.23   

                                            

22 Av intervju med Georg Palmgren, f.d. stadsingenjör och distriktslantmätare 
23 Av dialog med Staffan Lundberg, länslantmätare i Västerbottens län 
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Flygfotografering 

Något som även kan ge visst stöd för återfinnande av gamla strandlinjer är flygfotografier. 

Lantmäteriet har både ett analogt och ett digitalt arkiv med flygbilder som ger möjlighet att 

följa hur landskapen förändras och även hur strandlinjerna ändrar form och dragning. Flygfoton 

tas från flygplan och kan sedan korrigeras till så kallade ortofoton vilka är skalriktiga bilder av 

marken som därefter går att använda vid kartering. De ortofoton som görs idag har en 

upplösning på cirka en meter och äldre ortofoton har lite varierande noggrannhet.24  

 

Flygfoton tas på hösten och våren då marken är bar samtidigt som vegetationen inte är fullt 

utslagen. Metria har under de senaste åren även börjat med sommarorto vilket innebär att de 

färglägger svartvita eller relativt färglösa ortofoton genom att hämta in satellitbilder i färg tagna 

på sommaren.25 På samma sätt som med avvägning kan ett ortofoto inte vara mer än ett stöd 

vid fastighetsbestämning för återfinnande av gräns och för att styrka rimligheten av inritad 

strandlinje på laga skifteshandling.  

 

 

                                            

24 Metria (2010). GSD-Ortofoto - Återger det svenska landskapet skalriktigt 
25 Metria (2010). Sommarorto - Kombination av flyg- och satellitbilder 

ger mer information 
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Exempel: Beräknad strandlinje skiljer sig helt från den i laga skifte 

Lantmäteriet har i samband med en förrättning gjort avvägningar av en strandlinje i Täfteå. Vid 

en jämförelse med laga skifte kunde det snabbt konstateras att den inritade strandlinjen i laga 

skifteshandlingen var orimlig, se figur 4 nedan. Lantmäteriet beräknade då vattenståndet vid 

tiden för laga skiftet och avvägde vilket visade på en helt annan dragning av strandlinjen. Den 

avvägda strandlinjen var dock inte heller den tillämpbar då det tydligt gick att se att marken 

ändrat form och utfyllningar skett. För att få en vettig fastighetsindelning på udden beslutades 

om en helt annan dragning som sakägarna kunde acceptera.  

 

 

 
Figur 4: Här syns tydligt hur det kan misstämma mellan strandlinje  

i laga skifte och avvägd strandlinje.  

(Källa: Lantmäteriet, Umeå) 
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3.3 Landhöjningen och dess omfattning 

Att strandlinjerna förändras kan som tidigare nämnt bero på flera orsaker. Det kan ske på 

naturlig väg eller på konstgjord väg. Landhöjning bör dock vara det som påverkar flest 

fastigheten då mer eller mindre alla strandfastigheter längs norra Sveriges kust berörs. 

Förändringar med sådan omfattning som visas av figurerna 5 och 6 nedan är inte någon ovanlig 

syn i registerkartan. I norra Sverige är det snarare regel än undantag att strandlinjer förändrats 

markant. 

 

När inlandsisen började smälta höjde sig jordskorpan men inte lika snabbt som smältvattnet 

höjde havsnivån. Det orsakade att stora delar av Sverige hamnade under vatten innan det så 

småningom höjde sig ur havet och blev till land igen. Den höjd som vattnet nådde till när 

Sverige var som mest under vatten kallas för högsta kustlinjen. Höjdförändringarna var mycket 

snabbare förr och idag är landhöjningens hastighet bara en tiondel av vad den var när landet 

började stiga. Den totala svenska landytan ökar med cirka 10 kvadratkilometer per år.26  

 

Landhöjningen kallas även för landförskjutning för det är egentligen förskjutningen av 

stränderna som gör landhöjningen märkbar. Är landskapet flackt blir effekterna av landhöjning 

större. I Luleå skärgård år 1986 konstaterades den årliga strandutbredningen till en meter per år 

som i skärgården innebär att 225 hektar mark grundas upp varje år. Förutom att stränderna 

grundas upp så avskärmas också fjärdarna från havet med följden att farleder måste läggas om, 

hamnar och till och med hela stadskärnor kan tvingas flytta närmare ut mot havet. Längs 

norrlandskusten har landhöjningen orsakat kraftiga störningar av trafiken på havet så varor 

istället skickats på land med tung genomfartstrafik i städerna som följd.27  

 

Många vill bo nära vatten och det byggs mycket längst stränderna. Den kraftiga exploatering av 

kustområden som skett under senare år har medfört konflikter mellan den bofasta befolkning 

och de som har fritidstomter och bara besöker platsen för rekreation.28 De som bara befinner 

sig vid kusten några gånger per år har en annan inställning än de fast boende. De fast boende 

har i regel ett mer traditionellt förhållningssätt och vill bevara kusten vilket krockar med de 

fritidsboende som vill nyttja sina små fritidstomter maximalt. Då allt fler vill bo och vara längs 

kuster och sjöstränder ökar behovet av en tydlig lagstiftning för vad varje fastighetsägare och 

besökare har rätt till. En jämförelse av figurerna 5 och 6 nedan ger även en bild över hur 

exploateringen av en strand kan öka bara på drygt 60 år. 

 

                                            

26 LMV, SSAG, SCB(1992), Hav och kust, s. 15 
27 Stephansson s. 8 
28 Lundberg s. 262  
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Figur 5: Utdrag från ekonomiska kartan över Lulnäsudden i Luleå. Foto taget år 1943-44. 

 
Figur 6: Utdrag från registerkartan över samma område. Utdrag från år 2010.  

(Notera den tunna linjen längs stranden som illustrerar strandlinjens ursprungliga sträckning) 
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År 1887 började det upprättas automatiska vattenståndsmätare som kontinuerligt registrerade 

havets vattennivå. Med hjälp av dessa mätningar går det idag drygt 120 år senare att beräkna 

landhöjningen längs kusten och tillsammans med andra mätningar som gjorts inne i landet kan 

landhöjning uppskattas över stora områden. I figur 7 nedan illustreras landhöjningen i Sverige. 

Precisionsavvägningar har gjorts längs vägar, kuster och järnvägar och de områden som är väl 

uppmätta har heldragna landhöjningskurvor. Mätningarna har sedan interpolerats29 för att 

uppskatta landhöjningen i resten av landet. De uppskattade (antagna) landhöjningskurvorna har 

streckade linjer. Den största landhöjningen sker i Västerbottens kustland med den högsta 

uppmätta landhöjningen i Jävre (9,2 mm/år, uppmätt 1994) som ligger på gränsen mellan 

Norr- och Västerbotten.   

 

 
Figur 7: Landhöjning i Sverige.(1994) 

(Källa: Berg och jord) 

                                            

29 Att interpolera innebär att man med matematiska metoder försöker uppskatta mellanliggande data mellan 

befintliga data. Förenklat exempel: Halvvägs mellan en punkt med landhöjningen 1 mm/år och en annan punkt 

med landhöjningen 3 mm/år kan man uppskatta att landhöjningen bör vara 2 mm/år.    
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3.4 Avstyckning från fel fastighet 

Det fanns under lång tid olika uppfattningar om vilken effekt en avstyckning från helt eller 

delvis fel fastighet skulle ha. Vissa ansåg att avstyckning var ”finare” är de äldre formerna av 

förrättningar och att avstyckningar därför skulle ha bättre rätt än äldre fastighetsindelning. 

Rättsläget var oklart fram tills HD klargjorde frågan i en dom30 gällande en avstyckning som 

skett från delvis fel fastighet, det så kallade Kölsillrefallet, år 1973. I målet yttrade sig även LMV 

om hur en avstyckning från i sin helhet fel fastighet skulle hanteras. LMV informerade om 

rättsfallet i en expedition31 och i informationen fanns även förslag på hur Lantmäteriet praktiskt 

bör gå till väga i olika situationer. 

 

LMV har senare i en sammanställning32 av ett föredrag, hållet vid arkivforskardagarna i 

Stockholm under oktober 1995, förenklat presenterat de riktlinjer som ges ur den ovan 

nämnda expeditionen. Utöver frågan om hur Lantmäteriet ska hantera olika situationer där 

avstyckning skett från i sin helhet eller delvis fel fastighet, redogörs hur de ska hantera felaktiga 

fastighetsregleringar, rättighetsupplåtelser etc.  

 

Exempel: Avstyckning från fel fastighet  

År 1995 ansökte en markägare i Yttervik, Skellefteå kommun, om fastighetsbestämning som 

rörde ett antal fastigheter och även samfälld mark. Fastighetsbestämningen33 söktes för att 

klarlägga i vilken omfattning det samfällda vattenområdet hade uppgrundats. Vid 

arkivutredningen konstaterades bland annat att fem fastigheter hade avstyckats från fel fastighet. 

Vid avstyckningarna hade inte strandens förskjutning uppmärksammats och avstyckningarna 

bildades då av samfällighetens mark och inte av den enskilda fastighet som det var tänkt. Jämför 

kartutklipp från hemmansklyvning med aktuellt utdrag ut registerkartan i bilaga 1. 

 

Berörda fastighetsägare var överens om att de avstyckade fritidstomterna skulle hållas skadeslösa. 

De gav förrättningslantmätaren uppdraget att ta fram underlag för en fastighetsreglering. 

Fastighetsregleringen skulle medföra att de uppgrundade samfällda markområdena fördes över 

till respektive angränsande fastighet. Förrättningslantmätaren upplyste om att den felaktiga 

avstyckningen kunde innebära att Lantmäteriet skulle bli skadeståndsskyldiga till den som ”lidit 

skada eller rättsförlust” på grund av det fel som gjorts.  

  

Flera sammanträden hölls och vid det sista hade även expertsynpunkter hämtats in. Av dessa 

framgick att det fanns två jämförbara rättsfall som varit uppe i HD, de i redogörelsen kallade 

Kölsillrefallet och Ottelandetfallet. Tyvärr hade domstolen beslutat helt olika i de två fallen så 

några slutsatser kunde inte dras utifrån dem. Förrättningslantmätaren meddelade också att det 

skadestånd som tidigare varit på tal inte skulle utgå eftersom preskriptionstiden enligt 

                                            

30 NJA 1973 s. 206 
31 LMV, 1973-08-31 nr 160 R, expedition 
32 LMV, Fastighetsbildning m.m. gjord under felaktiga förutsättningar…, s.8-12 
33 LMV, akt 2482K-209/97, fastighetsbestämning, 1997 
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Lantmäteriets egen jurist troligtvis hade gått ut. Förrättningslantmätaren redovisade sedan sina 

grunder för fastighetsbestämningsbeslutet och sin bedömning av beslutets konsekvenser. 

Grunderna för beslutet godkändes av sakägarna. En fastighetsägare hävdade dock att beslutet 

måste leda till att de felaktigt avstyckade fastigheterna blir nulliteter34 men att en ekonomisk 

uppgörelse istället kunde ske så ägarna av avstyckningslotterna hölls skadeslösa.  

 

I fastighetsbestämningsbeslutet bestämdes det att uppgrundningen utgjorde samfälld mark. 

Beslutet slog därmed även fast att avstyckningarna helt eller delvis skett från fel fastighet. En 

tolkning av beslutet kunde vara att avstyckningarna därför skulle bli så kallade nulliteter och 

avregistreras. Det ansågs dock olämpligt då de hunnit överlåtas i flera led och vissa av dem 

intecknats. En avregistrering skulle medföra svåra konsekvenser för både ägare och 

panträttshavare. Dessutom fanns en hävd som sträckte sig längre än 20 år samt att förvärven 

skett i god tro. Förrättningslantmätaren ansåg därför att fastigheterna borde stå kvar i 

fastighetsregistret. Samfälligheten hade i och för sig bättre rätt till områdena men för att 

avregistrera de avstyckade fastigheterna skulle det enligt förrättningslantmätaren krävas 

”extraordinära rättsmedel”. En lämpligare lösning vore att säljaren av tomterna och de övriga 

delägarna i samfälligheten kom överens om fastighetsreglering för överföring av samfällda 

marken till angränsande skogsfastigheter mot en skälig ersättning för marken.  

 

År 2002 inkom mycket riktigt en ansökan om fastighetsreglering35 om att genomföra 

överföring av markområdena utefter det förslag som förrättningslantmätaren lämnat. Parterna 

kom överens om att en ersättning skulle utgå med 1000 kronor per hektar överförd mark och 

ersättningen skulle fördelas mellan delägarna i fastigheten efter andel i samfälligheten.  

                                            

34 En nullitet är en rättshandling som blir utan verkan då någon väsentlig förutsättning saknats vid   bildandet. I det 

här fallet då säljaren inte ägt den mark som avstyckats och sålts.  
35 LMV, akt 2482K-76/02, fastighetsreglering, 2002 
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4 EFFEKT PÅ RÄTTIGHETER 

 

4.1 Rättigheter som berörs av uppgrundning 

Vilka rättigheter som människor är intresserade av när det gäller stränder varierar naturligtvis. 

Här är ett urval av dessa rättigheter som kommer att belysas i detta kapitel: 

 

 Rätt till brygga 

 Rätt till badplats  

 Rätt till fiske och vatten 

 Rätt till båtplats 

 Rätt för tomtägare att röja på strand utanför sin fastighet  

 

Dessa rättigheter kan tillkomma på olika sätt. Vissa förutsätter servitut, samfällighet, 

gemensamhetsanläggning eller arrende samtidigt som andra följer direkt av allmänna rättigheter 

som exempelvis allemansrätten.  

 

Servitut 

Servitut är en rättighet som ger en fastighet möjlighet att till viss del nyttja en annan fastighet 

för ett visst ändamål. Det kan exempelvis vara rätt att hämta vatten ur grannens brunn.36 

Servitut kan bildas genom avtal eller genom lantmäteriförrättning och ska främja en 

ändamålsenlig markanvändning.37 Med andra ord ska den positiva effekt som servitutet har på 

den härskande fastigheten vara större än den negativa påverkan som servitutet har på den 

tjänande (belastade) fastigheten som servitutet ligger på. Servitutet är bundet till fastigheten och 

ses allmänt som ett fastighetstillbehör.38 Servitut som ligger nära stranden kan påverkas om 

stranden flyttas. Finns t.ex. ett servitut för båtplats på en bestämd plats som vid bildandet precis 

räckte fram till vattnet uppstår oklarheter. Det område servitutet ger rätt att nyttja ligger efter 

uppgrundning en bit upp på land vilken av naturliga skäl inte är så lämpligt. Det förlorar sin 

funktion. Ett servitut har enligt ett rättsfall39 i HD inte ett statiskt innehåll utan det kan utvidgas 

eller begränsas beroende på hur servitutet utnyttjas. Lantmäteriet kan genom beslut bestämma 

innehållet av ett befintligt servitut.  

 

Det går även att ändra ett servitut enligt 7:4 andra stycket FBL om förhållanden runt servitutet 

ändrats, exempelvis en större uppgrundning, om ändringen innebär väsentlig fördel för den 

tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse. 

                                            

36 Julstad s. 37 
37 14:1 1 st JB  
38 2:1 JB 
39 NJA 1982 s. 69 



 

 22 

Samfällighet 

En fastighet kan utöver att äga den enskilda marken även ha andel i en eller flera samfälligheter. 

Det finns även fastigheter utan enskild mark som bara består av en andel i samfällighet, så 

kallade andelsfastigheter. En samfällighet är enligt 1:3 FBL mark som tillhör flera fastigheter 

gemensamt. Det kan röra sig om mark- och vattenområde eller ett fristående fiske. 

Samfälligheter är vanliga i byar där fastighetsägarna gemensamt behöver äga och förvalta 

exempelvis byväg, sandtag, badstrand etc.  

 

Det finns två former för hur samfälligheterna förvaltas, delägarförvaltning eller 

samfällighetsförening. Delägarförvaltning är lämplig i samfälligheter som inte behöver 

förvaltningsåtgärder eller har mycket få delägare. I en delägarförvaltning fattas alla beslut 

gemensamt och alla delägare måste delta och vara eniga för att beslut ska kunna fattas. 

Delägarna kan dock genom fullmakter uppdra åt någon att sköta förvaltning, denne får då 

ställning som syssloman. Ökar antalet delägare i samfälligheter och om det fortlöpande behöver 

fattas beslut runt samfälligheten bör en samfällighetsförening bildas. Vid bildande av 

samfällighetsförening blir delägarna medlemmar i föreningen. Enbart delägare kan vara 

medlemmar. Beslut rörande samfälligheten fattas på bolagsstämma genom majoritetsbeslut 

vilket är att föredra för samfälligheter med många delägare då det inte krävs att alla måste vara 

eniga.40  

Gemensamhetsanläggning 

När det behöver byggas en omfattande anläggning som ska vara gemensam för flera fastigheter 

såsom vattenbrunn, utfartsväg, byastuga etc. så kan en gemensamhetsanläggning (GA) bildas. 

Anläggningslagen (AL) reglerar frågor som exempelvis vilka som är skyldiga att delta i 

byggandet och driften av en GA, hur kostnader ska fördelas etc.41  

 

Kraven för att få bilda en GA enligt 1 § AL är att anläggningen ska vara gemensam för flera 

fastigheter och tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Frågor rörande GA 

prövas genom förrättning av Lantmäteriet.  

Arrende 

Arrende är en ”upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag”42. Med jord avses både mark och 

vatten som hör till en fastighet och även fastighetstillbehören. För att en upplåtelse ska kunna 

kallas ett arrende måste det innefatta en besittning av ett område, det kan inte vara en rätt att 

bara delvis få nyttja det. Arrende är alltså en total nyttjanderätt, även kallad helnyttjanderätt. 

Den vanligaste typen är lägenhetsarrende för exempelvis upplåtelse av bryggplats, sjöbod, 

väderstation etc.43 

 

                                            

40 Österberg s. 20, 23 
41 Österberg s. 13 
42 8:1 JB 
43 Larsson s. 44 
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Det finns även speciella servitutsliknande rättigheter särskilt för strandägare eller de som tidigare 

varit strandägare men förlorat strand genom uppgrundning. Mer om dessa rättigheter i kapitel 

4.2. 

Strandskydd 

Strandskyddsområden ändras i takt med att strandlinjerna ändras. De omfattar land- och 

vattenområden inom 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd och kan utökas av 

Länsstyrelsen till 300 meter från strandlinjen om det behövs ”för att säkerställa något av 

strandskyddets syften”.44 Strandskyddet ska råda vid hav, insjöar och vattendrag och syftar till 

att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och livsvillkor för växter och djur. Enligt 

förarbeten till strandskyddslagstiftningen ska dispensmöjligheten från strandskyddet tillämpas 

restriktivt. Stränder är särskilt värdefulla miljöer för växter och djur. Vid stränder finns 

värdefulla biotoper såsom sumpmarker, våtmark, strandängar och naturliga sandstränder. De 

flacka stränder där uppgrundning pågår anses vara särskilt viktiga biotoper.45  Strandskyddet 

innebär ett förbud mot att uppföra nya byggnader eller att bygga om befintliga byggnader för 

att tillgodose ett helt annat ändamål är de haft tidigare. Inom ett strandskyddsområde får inte 

heller vägar eller bryggor anläggas om de kommer att hindra eller avhålla allmänheten att nå 

fram till den strand de har rätt till genom allemansrätten. Strandskyddets uppgift är med andra 

ord att förhindra bebyggelse eller annan exploatering vid strand och vatten. 

Strandskyddsbestämmelserna hindrar dock inte bebyggelse som behövs för till exempel 

yrkesfiske.46 

 

 

                                            

44 7:14 MB 
45 Prop. 1993/94:229 s. 9-10 
46 Lundberg s. 266 
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4.2 Speciella rättigheter för strandägare 

2:7 LSV  

Den som äger strand vid någon annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov ha mindre 

brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte vattenområdets ägare genom 

byggnaden lider skada av någon betydelse.  

I 1 kap. 6 § jordabalken finns bestämmelser om att även andra än strandägare kan ha denna rätt.  

 

1:6 JB 

Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, har fastighetens 

ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa 

omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. Fastighetens ägare har därvid 

samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

tillkommer strandägare. Lag (1998:861).  

 

 

Rätten som ges av 2:7 LSV liknar mest ett servitut som ger strandägare rätt att på någon annans 

vattenområde anlägga brygga och att ha båthus eller liknande som behövs för fastighetens 

behov om inte ägaren av vattenområdet vållas skada av betydelse.47 Kravet att det som uppförs 

ska vara ”för sin fastighets behov” begränsar den rätt som paragrafen ger. Strandägare ges inte 

rätt att uppföra en brygga för till exempel uthyrning av båtplatser. Hur många byggnader och 

annat som får uppföras framgår inte av paragraferna utan ska bedömas efter fastighetens behov 

och vilken typ av intrång som de orsakar för ägaren av vattenområdet.48 Har en strandfastighet 

av någon anledning skiljts från sin strand så har fastighetsägaren fortfarande, enligt 1:6 JB, rätt 

att nyttja strandremsan som kommit i dagen om denna ”har en ringa omfattning och att dess 

ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse”. En förutsättning som är värd att betona är 

att för att kunna tillämpa 1:6 JB ska fastigheten ha haft kontakt med vattnet och sedan skiljts 

från det genom uppgrundning.49 Fastighetsägare med strand måste genom rättigheterna ovan 

tåla mer intrång än fastighetsägare utan strand. Fastighetsägare på land har inte alls några 

liknande regler som ger rätt att bygga inom annans fastighet. I praktiken så tillämpas inte dessa 

regler i någon större utsträckning. Strandägaren ska givetvis först kontakta ägaren av vattnet 

och komma överens om att få nyttja vattnet för till exempel brygga eller boj och i de flesta fall 

kommer man överens. Går dock inte vattenägaren med på en upplåtelse kan strandägaren 

vända sig till domstol och få sin rätt till vatten säkerställd genom vattendom.50  

 

I propositionen till paragraf 1:6 JB resonerade lagberedningen om att ett vattenområdes ägare 

knappast kan nyttja en smal uppgrundad strandremsa. I de flesta fall kommer en uppgrundning 

av ringa omfattning ändå utan vidare att nyttjas av den tidigare strandägaren, troligtvis utan att 

denne ens är medveten om det. Vattenägaren kan dock bli frestad att kräva oskälig ersättning 

av den tidigare strandägaren för att få tillgång till stranden och vattnet. I propositionen ansågs 

                                            

47 Bengtsson(2007), s. 213 
48 NJA II 1983  s. 74 (Motiv till VL som senare delvis ersatts av LSV) 
49 LMV, Om rätten till uppgrundning, s. 2 
50 Lundberg s.276 

https://lagen.nu/1998:812#K2P7S1
https://lagen.nu/1970:994#K1P6S1
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därför att den tidigare strandägarens fortsatta nyttjande av stranden skulle accepteras av 

lagstiftningen under förutsättning att det inte är av betydelse för strandens ägare.51 De som är 

strandägare eller som tidigare har varit strandägare men förlorat stranden genom uppgrundning 

har alltså vissa rättigheter att nyttja strand och vattenområde angränsande deras fastighet. 

Paragraferna innehåller inga konkreta begränsningar utan lämnar utrymme för tolkning.  

 

Det är enligt förarbetena inte möjligt att noggrannare begränsa vad som ska anses som ringa 

omfattning. Det finns nästan inga rättsfall som ger stöd till tolkning. Hur landvinningen får 

användas beror istället på hur strandfastigheten använts. Svea hovrätt ansåg i en dom52 att även 

om det uppgrundade området är stort så har de tidigare strandägarna en nyttjanderätt på 

området fram till stranden. Strandremsan bör enligt lagberedningen få användas efter 

bestämmelserna i 1:6 JB åtminstone fram tills den belastade ägaren ger tillkänna att han lider 

men av betydelse. Den tidigare strandägaren ska alltså inte drabbas av påföljder för sitt nyttjande 

av stranden för tiden innan den belastade ägaren yttrat sig.  

 

Eftersom rätten till uppgrundad mark inte bildas genom förrättning eller genom avtal utan är 

en legal rätt som tillkommer när naturförhållanden förändras finns det ingen anledning att 

disponera rätten genom en fastighetsbildningsförrättning.53  

 

Om ett helt hemmansskifte från en fastighet avstyckas och hemmansskiftet tidigare nått ner till 

vattnet före avstyckning så har LMV ansett det rimligt att anta att rättigheten i 1:6 JB följer 

med avstyckningen.54  

Arrendetomter 

För arrendetomter finns inga rättigheter liknande de som fastigheter har enligt paragraferna 

ovan. Arrendetomter upplåts genom avtal och det är i princip enbart det som står i avtalet som 

gäller. Arrendetomter kan inte heller ha servitut då de inte äger den mark de befinner sig på. 

Har mark uppgrundats utanför en arrendetomt har inte tomtägaren någon rätt att nyttja den 

uppgrundade marken om det inte står något om det i avtalet. Arrendeavtal är i regel diffust 

skrivna vilket ger utrymme för tolkning och arrendetomters gränser är vanligtvis bristfälligt 

eller inte alls utmärkta. Det finns arrendetomter som bara har sina gränser otydligt inritade på 

karta. Detta leder till att vissa tomtägare breder ut sig och tar mer mark i anspråk än avtalat 

vilket kan vara svårt för den belastade markägaren att motbevisa.55   

 

4.3 Rätt till brygga 

För att få anlägga en brygga eller lägga ut en boj förutsätts att man har rätt att använda 

vattenområdet. Den som äger både strand och vatten har naturligtvis bäst rätt. Genom de i 

                                            

51 Prop. 1970:20, B1 s. 90 
52 Svea hovrätt, mål nr Ö 5910-09, utslag 2010-01-22 
53 LMV, Om rätten till uppgrundning  
54 LMV, Grundläggande fakta angående rätten till vatten och fiske, s. 2 
55 Av dialog med Staffan Lundberg, länslantmätare i Västerbottens län 
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kapitel 4.2 nämnda bestämmelserna ges även den aktuella strandägaren samt den fastighet som 

tidigare ägt stranden möjlighet att tillgodose sitt behov av brygga och boj.56 Vad som i 2:7 LSV 

avses med ”mindre brygga” och vad för men som ägaren till ett vattenområde kan lida av en 

sådan är inte helt klart.  

 

Den som anlägger en brygga har inte alltid ensamrätt att nyttja den. Det hemfridsskydd som 

tomtägare har avser bara tomten och den finns bara kring byggnaderna. Hur långt tomtområdet 

sträcker sig är i sin tur oklart men anses vara avgränsat till det område som tomtägarens 

hemfridsintresse innefattar, det vill säga hemfridszonen. Tomtområdets utbredning varierar 

beroende på terrängförhållanden. Strandtomter är oftast så kallade naturtomter där det kan vara 

svårt att bedöma hur tomten breder ut sig. Finns det exempelvis träd eller buskar som skymmer 

insynen mot ett bostadshus är det tillåtet att passera närmare än om det vore helt öppet. 

Närmare än 10-15 meter är det dock knappast möjligt att passera förbi en bostadsbyggnad utan 

att vara inom dess tomt. Möjligtvis om det finns en väg som används av grannar och andra och 

vägen går just bredvid byggnaden. Den som passerar en villa med fri sikt på ett avstånd av 60-

70 meter bör knappast kunna dömas för att ha tagit väg över annans tomt.57 Observera att 

uppskattningen om vad som är ett säkert avstånd kan variera mycket mellan olika litteraturer 

och rättsfall. Om tomtägaren har en brygga som ligger utanför denna zon så täcks inte bryggan 

in av hemfridszonen.58 För den del av bryggan som ligger på vatten gäller inte hemfridszonen 

överhuvudtaget.  

 

I och med införandet av plan- och bygglagen (PBL) krävs det enligt 8:2 PBL bygglov för bland 

annat småbåtshamnar och friluftsbad. Tidigare reglerade byggnadslagstiftningen bara byggande 

på land, inte i vatten59. Förutom bygglov kan ett särskilt tillstånd krävas för att få anlägga en 

brygga. Bryggor kan hindra vatten från att cirkulera fritt vilket måste tas hänsyn till innan ett 

bryggbygge. Särskilt om det rör sig om en större brygga. Kan en brygga förväntas medföra 

ingrepp på miljön ska man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vid anläggning av en mindre 

brygga eller för att lägga ut enstaka boj behövs sällan ett tillstånd. Uppstår vid ett sådant projekt 

tveksamheter om strandskyddet bör dock tillstånd sökas.  

 

Det är bara i de fall en brygga byggs på eget vatten eller i anslutning till egen tomtmark och 

den inte på något sätt stör allmänheten eller de boende i närheten som det är onödigt att söka 

tillstånd. Den enskilda vattenägaren eller nyttjanderättshavaren måste själv avgöra om ett bygge 

kommer att medföra en skada. En bryggbyggare bör noga sätta sig in i grannarnas situation. 

Eftersom grannarna kan ingripa mot en redan färdigbyggd brygga bör byggaren ha i åtanke alla 

invändningar de möjligtvis kan ha. Skulle det visa sig i efterhand att ett vattenföretag som t.ex. 

anläggande av en brygga fordrat ett tillstånd men bryggägaren inte sökt något sådant blir 

byggnationen olaglig. Bryggägaren riskerar i sådana fall böter eller vid allvarligare fall fängelse. 

Den som vill vara på den säkra sidan och skydda sig mot grannars invändningar bör alltså söka 

                                            

56 Lundberg s. 273 
57 Bengtsson(2004), s. 16-18. 
58 Bengtsson(2007), s.151 
59 Lundberg s. 266 ff. 
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tillstånd. Tillstånd kan även sökas i efterhand för de byggen som egentligen inte kräver det. På 

så sätt vänds bevisbördan och bryggägaren riskerar inte några påföljder.60    

 

Även andra rättigheter kan genom tiden omvandlas till en rätt att ha brygga. Exempelvis så 

kallade nätgistplatser, det vill säga platser där fiskare hade rätt att hänga upp sina nät på tork på 

speciella ställningar, tryggades förr genom samfälld mark eller officialservitut och ger idag 

rättighetshavarna rätt att både torka nät, förtöja båt och ha brygga. Detta har både 

fastighetsdomstolen och hovrätten ansett vara rimligt.61   

 

                                            

60 Lundberg s.270-271 
61 Svea hovrätt, mål nr Ö 9313-08, utslag 2009-10-12 
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Exempel: Rättsfall angående 40 meter lång brygga 

I ett rättsfall62 hade fastigheten 1:26 en 40 meter lång brygga inne på sin grannes fastighet, se 

figur 8 nedan. Grannen ville att bryggan skulle tas bort men bryggägaren hävdade sin rätt 

genom 2:6 VL(ersatt av 2:7 LSV) jämte 1:6 JB. Bryggägaren ägde tidigare stranden som 

bryggan utgick från och därmed även vattnet utanför. Efter en fastighetsbestämning 1978 

konstaterades att fastigheten p.g.a. uppgrundning blivit skiljd från vattnet och stranden. 

Bryggan låg därefter helt på grannfastigheten. Fallet gick i alla instanser och hamnade till sist i 

HD. HD menade att bryggan, trots sin längd, var en ”mindre brygga” och avsedd för 

fastighetens behov. Detta troligtvis grundat på att Vattendomstolen, som var första instans, 

konstaterat att området var långgrunt och att en kortare brygga inte skulle uppfylla sin funktion 

som båtplats vilket var bryggans huvudsakliga uppgift. Bryggägarens båtar skulle helt enkelt inte 

nå fram till bryggan utan att gå på grund. HD ansåg dock att den insyn bryggan gav över 

grannfastigheten som i övrigt hade ett ogenerat läge medförde en skada av betydelse så de ovan 

nämna paragraferna kunde därmed inte ge stöd för att bryggan skulle få var kvar. HD fastställde 

Vattenöverdomstolens domslut, som var andra instans, att bryggan skulle tas bort. Ur rättsfallet 

kan konstateras att ”mindre brygga” inte nödvändigtvis behöver innebära liten brygga.  

 

 
Figur 8: Översikt över område och brygga. Den punktade linjen visar strandlinjens sträckning år 1927. 

(Källa: Akt 01-EKE-1386, fastighetsbestämning, 1978) 

                                            

62 NJA 1987 s. 648 
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Exempel: Brygga över flera fastigheter 

Ett annat rättsfall63 gällde en brygga, se figur 9 nedan, som sträckte sig över flera fastigheter. 

Bryggägaren ägde stranden på fastighet A som bryggan utgick från men inte vattenområdet 

utanför, fastighet B. Bryggan sträckte sig över fastighet B och in på fastighet C. Fallet gällde 

vilken rätt bryggägaren hade att ha en brygga som sträckte sig in på fastigheten C.  

 

HD beslutade att den rätt bryggägaren hade enligt 1:3 VL(motsvarar nuvarande 2:7 LSV) inte 

gav något stöd för det. De ansåg att den rätt strandägaren hade genom denna paragraf i princip 

skulle tolkas som en utvidgning av allemansrätten och gav inte strandägaren större 

dispositionsrätt på fastighet C än vad fastighet B hade. Fastighet B, som bara ägde ett 

vattenområde (bortsett från en liten landareal vid stranden som bedömdes som obetydlig), hade 

inte någon rätt att ha brygga inne på fastighet C så därför hade inte fastighet A någon sådan 

rättighet heller. HD uteslöt dock inte att det under vissa omständigheter går att frångå denna 

princip.  

Under de 30 år som gått efter rättsfallet har uppgrundning medfört att landarealen på fastighet 

B växt. Om rättsfallet skulle ha ägt rum idag istället för 1980 kanske utfallet, på grund av 

uppgrundning, blivit ett annat.  

 

 
Figur 9: Den övre bryggan sträcker sig över flera fastigheter.  

(Källa: Akt 01-GUB-611, fastighetsreglering och fastighetsbestämning, 1980) 
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Exempel: Inget krav på strandskyddsdispens vid muddring för brygga 

I en vik i Nordmalings kommun fanns tre fastigheter och viken hade drabbats av 

uppgrundning. En sommarstugeägare hade en flytbrygga som efter uppgrundningen inte längre 

räckte till för att fungera som båtplats. Sommarstugeägaren ansökte då om strandskyddsdispens 

hos kommunen men fick avslag för att de ansåg att det inte fanns några sådana särskilda skäl 

som krävs för att få dispens. Sommarstugeägaren vände sig då istället till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen gjorde en annan bedömning och ansåg att en bedömning av muddringen skulle 

göras i ett långsiktigt perspektiv. Muddring ger bara kortsiktiga effekter men en återkommande 

muddring kunde inte vara förenlig med strandskyddets syfte. Ärendet hamnade sedan hos 

Miljödomstolen i Umeå som konstaterade att de tre fastigheterna aldrig tillsammans skulle 

kunna ge upphov till sådan muddring som gav betydande nackdelar. Trots att en muddring 

bara ger nyttoeffekter under några decennier kan det knappast hävdas vara kortvarigt. Stranden 

och vattenområdet var redan påverkat av vassröjning och muddringen kunde knappast 

nämnvärt försämra livsvillkoren för djur och växter bortsett under själva grävningen. Enligt 

proportionalitetsprincipen fanns det särskilda skäl för muddring då sommarstugeägarens 

intressen av muddringen vägde betydligt tyngre än vad det allmänna ”eventuellt skulle kunna 

vinna”, dispens meddelandes därför. Kommunen överklagade till Miljööverdomstolen men de 

delade miljödomstolens bedömning att muddringen inte nämnvärt skulle försämra livsvillkoren 

för djur och växter. Muddringen omfattas därför inte av miljöbalkens förbud mot sådana 

åtgärder och någon dispens behövdes inte.64   

 

4.4 Rätt till bad 

För att kunna bada krävs naturligtvis en rätt att beträda stranden. Alla har rätt genom den så 

kallade allemansrätten att färdas fritt men det finns begränsningar. Bland annat är det inte tillåtet 

att ta väg över annans tomt.65 Vad som avses med tomt är dock svårt att precisera. Vid tolkning 

undersöks hur långt tomtägarens hemfridsintresse kan anses sträcka sig. Tomten får därför en 

större utbredning runt bostadshus än runt ekonomibyggnader, båthus o.s.v. där ägaren inte 

anses störas på samma sätt av att allmänheten kommer nära inpå. Badbryggor och liknande har 

inte något hemfridsskydd alls. Vem som helst kan därför nyttja någon annans brygga för till 

exempel bad om ägaren eller dennes familj inte för tillfället använder bryggan och bryggan inte 

är inom tomten.66   

 

Vem som helst får solbada på annans badplats så länge marken inte skadas och har även rätt att 

tillfälligt ställa upp bord och stolar. Markägaren får inte ta någon inträdesavgift till sin badplats 

men om denne har anlagt exempelvis ett hopptorn, en trampolin eller liknande kan ägaren ta 

ut en skälig avgift för att täcka sina kostnader. För att få anlägga något sådant krävs dock 

normalt en prövning så att anläggningen inte strider mot strandskyddsbestämmelserna. Rätten 

                                            

64 Svea hovrätt, mål nr M 7745-02, dom 2003-05-13 
65 12:4 BrB 
66 Bengtsson(2004), s. 15-17 
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att bada vid annans strand och att tillfälligt använda den till båtplats har dock i en dom67 inte 

ansetts ge någon rätt att anlägga ens en primitiv brygga eller båtplats för att på så sätt varaktigt ta 

stranden i sin besittning.68  

 

Allemansrätten ger alltså bara rätten att tillfälligt bada vid annans strand. Förr i tiden kunde 

särskilda badplatsservitut bildas men inte numera. Ett sådant servitut skulle krocka med 

strandskyddsbestämmelserna. De badplatsservitut som bildades gäller än idag och ger rätt att 

stadigvarande använda område för bad. För att få rätt att intensivare nyttja annans strand, till 

exempel för att bada där dagligen, bör ett nyttjanderätts- eller servitutsavtal tecknas eller en 

gemensamhetsanläggning bildas så att rätten tryggas. På så sätt ges även möjligheten att anpassa 

rätten att bada efter det behov som finns. Det går exempelvis att utvidga rätten något så 

rättighetshavaren inte bara har rätt att bada under de förhållanden som råder utan även ges 

rätten att röja upp och ordna till en vettig badplats.69  

 

4.5 Rätt till vatten och fiske 

Rätten till vatten har i alla tider haft stor ekonomisk betydelse inte minst med avseende på 

fisket. I Sverige är vattnet till stor del privatägt. Vattnet kan endera vara enskilt eller allmänt. 

Vattnet längs våra kuster och i de stora insjöarna är i huvudsak allmänt men enskilt närmast 

kusten. Övriga vattenområden är enskilda. Enskilt vatten fördelas efter bestämmelserna i första 

kapitlet JB medan allmänt vatten ägs av staten och förvaltas av kammarkollegiet.70  

 

Fastighetsägarens rätt till vattnet på sin fastighet innebär egentligen bara en rådighet över 

vattnet. Vatten är flyktigt så att säga att fastighetsägaren "äger" vattnet är inte helt rätt eftersom 

vattnet i området hela tiden byts ut. Med rådighet över vattnet menas rätt att tillgodogöra sig 

det. Det är en positiv rätt och innebär inte att fastighetsägaren kan hindra andra att använda 

vattnet.71 Denna rätt riskerar fastighetsägaren i vissa fall att förlora om vattnet grundas upp.  

 

I exploaterade kustområden har det vid avstyckningar av fritidstomter vanligtvis inte följt med 

någon rätt till vattenområde. Fritidstomtens behov av tillgång till stranden har istället löst med 

servitut.72  

 

Allemansrätten ger inte alls någon rätt att fiska vilket är lätt att tro. Fiskerättigheter regleras 

istället i Fiskelagen (FiskeL). I allmänna vatten som havet och de stora insjöarna73 har alla rätt 

att fiska med handredskap. I allt annat vatten krävs som regel tillstånd för att fiska.74 När det 

                                            

67 NJA 1949 s. 167 
68 Bengtsson(2004), s. 39, 44-47. 
69 Av dialog med Staffan Lundberg, länslantmätare i Västerbottens län 
70 Lundberg s. 264-265 
71 Bengtsson(2007), s. 212-213 
72 Lundberg s. 274 
73 Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland 
74 Bengtsson(2004), s. 54 
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gäller enskilt vatten är det i regel fastighetsägaren som har all fiskerätt.75 En förutsättning är att 

rätten till vattnet och fisket inte skiljts åt (det går alltså att äga ett vattenområde utan att äga 

fiskerätt och vice versa). I vissa områden får även andra än ägaren fiska i enskilt vatten så 

fastighetsägare bör inte ta för givet att de har ensamrätt till fisket.76 

 

Rätt till vatten och fiske är ett komplicerat område inom fastighetsrätten. Det beror på att det 

inte finns mycket sagt i lagen utan när det blir utredningar styr rättspraxis. Det finns en mängd 

undantagsregler att förhålla sig till.77 Rätten till fiske kan endera följa med vattnet eller vara en 

separat rättighet.             

Allemansrätten ger alla rätten att fritt röra sig inom vattenområden oavsett ägare. 

Hemfridszonen sträcker sig inte ut över närliggande vattenområde så vem som helst kan passera 

nära inpå till exempel ett bostadshus utan att oroa sig för rättsliga påföljder. Under 

vinterhalvåret när vattnet är täckt med is gäller samma rättigheter och då är det även tillåtet att 

färdas med motorfordon på isen. Det är dock inte tillåtet att i onödan störa omgivningen och 

de boende.78   

Exempel: Rätten att nyttja en 23 meter bred remsa för fiske runt en havsvik upphävs på grund 

av att den genom uppgrundning tappat sin funktion 

Runt Hästviken i Järnäs, Nordmalings kommun låg ett 23 meter brett servitutsområde som gav 

den samfällighetsförening som ägde vattnet i viken rätt att landsätta båtar och lägga upp 

fiskredskap på tork. Servitutsområdet var tidigare samfällt men hade vid laga skifte överförts till 

de enskilda fastigheterna och samfällighetsföreningens behov av strand tryggades istället genom 

ett servitut.  

 

I viken hade en betydande uppgrundning skett som avskilt viken från havet. Fastighetsägaren 

som ägde skogen runt viken ansökte om fastighetsreglering och att få reglera till sig den 

uppgrundade marken kring viken. Ur skoglig synpunkt hade den uppgrundade marken 

knappast något värde för samfällighetsföreningen. För skogsägaren skulle det medföra en klar 

förbättring om denne kunde bruka sin fastighet utan att ta hänsyn till vart gränsen mot 

samfällighetens ägor började. Gränsen dem emellan var dessutom oklar.  

 

I förrättningen hänvisade förrättningsmannen till ett rättsfall79 i HD där Lantmäteriverket yttrat 

sig. Lantmäteriverket ansåg att ett enskilt ägande var att föredra framför ett samfällt i de fall den 

samfällda marken inte längre fyller något behov. Med stöd av detta yttrande beslutade 

förrättningsmannen att en överföring av uppgrundningsmark och mindre vattenområden som 

var på väg att grundas upp till den enskilde skogsägaren skulle medföra en bättre 

fastighetsindelning. Däremot ansågs det inte lämpligt att överföra samfällighetens vattenområde 

i havet då det skulle medföra ett splittrat ägande. Havet med sina kobbar och skär bör enligt 

                                            

75 8-9§§ FiskeL 
76 Julstad s. 48 
77 LMV, Grundläggande fakta angående rätten till vatten och fiske, s. 1 
78 Bengtsson(2004), s. 49 
79 Mål nr Ö 351-02 
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förrättningsmannen ägas och förvaltas på ett så enhetligt sätt som möjligt. Havsvattnet skulle 

därför även i fortsättningen vara samfällt. 

 

Fastighetsdomstolen undanröjde beslutet om fastighetsreglering utom i avseende på 

upphävandet av servitutet för fiskets behov. Domstolens beslut är överklagat till hovrätten som 

lämnat prövningstillstånd.   

4.6 Rätt till båtplats 

Alla har genom allemansrätten rätt att förtöja sin båt vid annans strand så länge stranden inte är 

inom tomtområde eller att området är fridlyst eller på annat sätt skyddat. Vem som helst får till 

och med tillfälligt förtöja vid annans brygga eller förankra på dennes vatten bara det inte på 

något sätt hindrar ägarens egen användning av bryggan eller vattnet. Hur länge båtägaren har 

rätt att stå förtöjd är oklart. Denne bör dock vara försiktig med att stå för länge då denne i 

sådana fall kan dömas för egenmäktigt förfarande.80 

 

Den som vill anlägga en båtplats skall enligt miljöskyddslagen ta hänsyn så att en eventuell 

störning som kan uppstå på miljön undviks så långt möjligt. I vissa fall måste en anmälan av 

vattenverksamhet skickas in och det kan även krävas strandskyddsdispens. Även en mindre 

fritidsbåt kan medföra en betydande nedsmutsning av naturmiljön.81 I det fall en befintlig 

båtplats uppgrundats så den måste flyttas ut mot vattnet så krävs både en ny anmälan om 

vattenverksamhet och ny strandskyddsdispens.82 Eventuellt kan båtplatsen förlängas istället för 

att flyttas då det krävs utrymme för att dra upp bryggan under vintern. 

Exempel: Outnyttjad samfällighet ersätts med användbar mark 

I Stockholms skärgård bildades på 1910-talet en samfällighet för att några fastighetsägare som 

inte hade strand skulle få rätt till båtplatser och båtupplag. De två belastade fastigheterna vars 

mark togs i anspråk för samfälligheten har sedan dess blivit avstyckade till flera fastigheter. Vissa 

öbor hade servitut som gällde på samfälligheten.  

 

Landhöjningen orsakade sedan att det samfällda området hamnade 40 meter upp på land. 

Fastighetsägarna ansökte och fick beviljat av Lantmäteriet att den samfällda marken skulle 

överföras till dem och marken inte längre skulle vara belastad med servituten då marken inte 

längre gick att använda för båtplats eller upplagsplats. Servitutsägarna accepterade inte detta 

utan överklagade till Fastighetsdomstolen och ville istället att samfälligheten skulle flyttas fram 

till vattnet och att servituten skulle fortsätta gälla som tidigare. Fastighetsdomstolen 

konstaterade att samfälligheten inte längre hade någon betydelse för delägarna utan bara för 

servitutshavarna. Servitut kan inte flyttas för att istället gälla på de belastade fastigheterna. 

Fastighetsdomstolen ansåg istället att en ny gemensamhetsanläggning kunde vara en lämplig 

                                            

80 Bengtsson(2004), s. 52 
81 Lundberg s. 265 ff. 
82 Av intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen 
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lösning men någon anläggningsförrättning hade inte sökts så de avslog överklagandet. Fallet 

gick vidare till nästa instans som var hovrätten.  

 

Hovrätten ansåg att i sådana fall som detta ska värdet av servituten för rättighetshavarna beaktas. 

Ersättning för förlusten av dessa servitut ansåg de kunde utgå i mark och beslutade att de skulle 

ersättas med strandmark. Hovrätten återförvisade målet till Lantmäteriet för 

fastighetsreglering.83  

 

4.7 Rätt att röja på uppgrundad strandremsa 

När en strandremsa grundas upp växer det snabbt upp sly vilket hindrar passage fram till vattnet 

och även sikten ut över vattnet. När stränderna växer igenom kan det uppstå problem då olika 

intressen krockar. Inom den egna tomten kan man alltid röja men utanför är det en gråzon84. 

Allmänheten vill ha tillgång till stranden så det ligger i det allmännas intresse att stranden ska 

hållas öppen och farbar. Samtidigt kan röjningen leda till att strandområdet ger ett intryck av 

att vara privat så de som rör sig längs stranden upplever att de är inom strandägarens 

tomtområde. Trots att det juridiska läget inte förändras, stranden är fortfarande öppen för 

allmänheten, så kan röjningen och det därefter ökade nyttjandet från tomtägarens sida medföra 

att allmänheten känner att de gör intrång. Strandmiljön är även ett ur miljösynpunkt känsligt 

område då större röjning kan gå emot strandskyddsbestämmelserna.  

 

Röjning kan ha stor påverkan på landskapsbild och det biologiska livet. Kan inte röjning klassas 

som skogsbruk så krävs det dispens för att röja. För enstaka utgallring där man inte nämnvärt 

kommer att påverka biotan kan den som vill röja klara sig undan att söka dispens. Vid röjning 

på ett område utanför tomt där området kommer få en tomtliknande karaktär krävs det dock 

alltid dispens.85   

 

De allmänna rättigheterna ger inte alls någon rätt att röja sly och annat på stränder då växter är 

fastighetstillbehör enligt 2:1 JB och därmed fastighetsägarens egendom. Bär får man däremot 

plocka. Vad gäller buskar och annat får man bara ta bort eller skada dem om de på alla sätt 

anses vara värdelösa. Vilka buskar som anses helt värdelösa är oklart, så den som vill vara på den 

säkra sidan borde lämna dem ifred. Att ta ner träd eller bryta kvistar är för allmänheten 

förbjudet. Det är tillåtet att elda på annans mark men bara under största försiktighet. Den som 

förstör annans egendom genom att elda eller genom eldning orsakar fara för större skada kan 

dömas för det och skall då ersätta skadan.86   

 

Den som köper en fritidstomt vid en sjö eller hav får oftast betala extra för att fastigheten just är 

strandnära. Köparen vill se vattnet. En följd av uppgrundning är dock som tidigare nämnt att 

den mark som grundas upp blir mycket bördig och det växer sly och annat på strandremsan. 

                                            

83 Svea hovrätt, mål nr Ö 1375-00, utslag 2001-01-24 
84 Av intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen 
85 Av intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen 
86 Bengtsson(2004) s. 52-53 
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Tomtägaren kan då bli frestad att röja upp så att utsikten bibehålls. Rätten att röja tillkommer 

ägaren av strandfastigheten. I många fall röjer tomtägaren ändå kanske utan att ens veta att han 

är inne på någon annans mark. En annan situation kan vara att tomtägaren vet att stranden 

tillhör någon annan och träffar överenskommelse med den rätte ägaren. Kommer de inte 

överens kan strandremsans ägare vägra låta tomtägaren röja eller ta orimligt mycket betalt för 

det.  

 

Servitut för siktröjning har bildats förr men görs inte numera. På samma sätt som 

badplatsservitut så strider de mot syftet med strandskyddslagstiftningen.  

Exempel: Bildande av gemensamhetsanläggning för strandområde 

I Bredvik, Nordmalings kommun, ledde uppgrundningen till att några stugägare ansökte om 

att bilda en gemensamhetsanläggning för det uppgrundade strandområdet utanför deras tomter 

vilka tidigare nått fram till vattnet. Området är ej detaljplanelagt och därför fanns det inte stöd 

för sådant bildande i lag då inte alla berörda parter var överens. Bildandet av en sådan 

gemensamhetsanläggning skulle medföra en privatisering som strider mot syftet med 

strandskyddsbestämmelserna. Förrättningen inställdes. I stället skrevs arrendeavtal mellan mark- 

och stugägare. Avtalen gav stugägarna full dispositionsrätt till angränsande uppgrundning, en 

åtgärd som definitivt motverkar syftet med strandskyddet. En gemensamhetsanläggning hade 

inneburit att en stugförening hade fått ansvaret för att sköta området vilket förmodligen hade 

gjort området mer tillgängligt för både stugägare och allmänhet.87  

 

4.8 Krav på sökande av strandskyddsdispens och anmälan av 

vattenverksamhet 

När det blir fråga om byggande eller annan verksamhet vid vatten så måste man i vissa fall söka 

tillstånd för det. Verksamheten ska då prövas av kommunen så den inte strider mot syftet med 

strandskyddslagstiftningen och dessutom så ska en anmälan skickas till Länsstyrelsen för 

miljöprövning. I vissa län har rambeslut fattats så Länsstyrelsen kan pröva både 

strandskyddsdispensen och den anmälda vattenverksamheten samtidigt.88 Efter ändring i MB 

som skedde år 2005 behöver man enligt 11:12 MB inte längre anmäla vattenverksamhet om 

”det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 

vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”. För markavvattning krävs dock alltid 

tillstånd.  

                                            

87 Enligt beskrivning av Staffan Lundberg, länslantmätare i Västerbottens län 
88 Av intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen 
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5  AVSLUTANDE DISKUSSION 

När jag startade upp arbetet trodde jag det skulle leda fram till riktlinjer hur man från 

Lantmäteriets sida ska tackla de problem och oklarheter som uppstår vid uppgrundning. Då 

utbudet av rättsfall och litteratur i ämnet som ovan nämnt är ganska begränsat har jag istället 

fått inkludera en hel del exempel från verkligheten. Exemplen är vägledande men läsaren bör 

ha i åtanke att de beslut man fattat bara gäller under rådande förhållanden och inte alltid direkt 

tillämpliga i liknande fall.  

Bestämmande av fastighetsgräns mot vattenområde 

När man vid fastighetsbestämning ska bestämma strandlinjer vänder man sig först till laga 

skifteshandlingarna. Kartorna är mycket imponerande och det är ingen tvekan om att det lagts 

ner åtskilliga timmar på laga skiftesarbetet i varje by. Jag kan dock inte låta bli att tänka att dessa 

linjers kvalitet måste vara mycket varierande. Man skulle kunna tänka sig att noggrannheten 

sviktade i de fall strandlinjerna var extra besvärliga att mäta in och linjerna inte hade någon 

faktisk betydelse för fastighetsindelningen. Detta styrks även av intervjun med Georg Palmgren 

där han resonerade på liknande sätt. Är det då rimligt att vända sig till detta kartmaterial först? 

Ja, det tror jag. Vid fastighetsbestämning av gräns längs en strandlinje finns det inte så mycket 

material att stödja sig på och i de fallen är de gamla kartorna trots allt det säkraste material som 

finns att tillgå.  

 

Det är inte bara fördelar med avvägning i samband med fastighetsbestämning. Det ger i och för 

sig mer material att stå på men kan vara vilseledande då det finns många faktorer som kan ge fel 

i mätningarna. Ortofoton har inte heller särskilt hög precision utan bör snarare användas 

översiktligt för att studera vegetation och annat. Då strandlinjer varierar från dag till dag och 

från år till år så kan flygfoton vara vilseledande. De tas dessutom under olika tider på året.  

 

Ger mätningarna och flygfotona en felaktig bild och skiljer sig mycket vid jämförelse med de 

gamla handlingarna ges utrymme för diskussion. Det är möjligt att sakägarna i en 

fastighetsbestämning lättare kommer överens om en acceptabel dragning av strandlinjen om det 

bara finns ett material, de gamla handlingarna, att förhålla sig till. Färre alternativ innebär oftast 

lättare beslut.  

 

I många fall är det troligtvis viktigare att komma överens om en acceptabel dragning av 

gränsen(strandlinjen) än att dragningen ska bli exakt rätt. Så länge gränsen är oklar kan inte 

endera av parterna nyttja området nära gränsen på ett vettigt sätt utan att oroa sig över att vara 

inne på grannens mark. Så länge frågan ligger öppen så är de varandras motparter, när beslutet 

är taget kan de återgå till att vara goda grannar. Jag håller därför med lagberedningen bakom 

jordabalken och lantmäteristyrelsen när de ansåg att någon omfattande efterforskning inte bör 

göras. I problematiska fall ansåg de istället jämkning ska tillämpas.  

Rättmätig ägare till uppgrundningsmarken 

Sverige och Finland har som tidigare nämnt olika inställning till vem som ska äga den 

uppgrundade marken, tillandningsmarken, som de kallar det i Finland. Fördelarna med den 



 

 38 

svenska varianten är att gränserna är fasta vilket ger en trygghet för fastighetsägaren. Den som 

köper en fastighet i Sverige kan lita på att fastigheten kommer att ha samma utformning även i 

framtiden om inte fastighetsägaren själv vill ändra på den (eller tvingas genom expropriation 

vilket sällan används). I Finland däremot kan en fastighetsägare enligt lag tvingas lösa in 

uppgrundade mark utanför sin fastighet, även om denne inte vill det. På samma sätt kan en 

fastighetsägare tvingas sälja av delar av sin fastighet, det som tidigare varit vattenområde, ifall 

uppgrundning skett. Det är dock inte bara fördelar med den svenska varianten. En nackdel 

med fasta gränser då strandlinjer och annat förändras är bland annat att vissa servitut inte följer 

med i förändringarna och därför försämras eller helt tappar sig funktion. Exempelvis kan ett 

servitut för brygga hamna uppe på land och inte längre nå ut i vattnet på annans fastighet. Löses 

marken istället in kan servitutet, om det inte är fast lokaliserat, flyttas ut så att det fortfarande 

har sitt fäste på den härskande fastigheten och ändå nå ut på den tjänande fastighetens vatten. 

Då undviker man diskussioner om lämplig färdväg till bryggan över grannes fastighet eller om 

bilväg ska få hållas uppe fram till bryggan etc.  

Äganderätten inte största frågan vid uppgrundning 

Det kan vara lätt att tro att äganderätten är den stora frågan vid uppgrundning men så är det i 

regel inte. Då fastighetsgränserna är fasta går det i de flesta fall att utreda vart gränser går 

åtminstone på ett ungefär. Det är snarare andra rättigheter som ställer till problem.  

 

Bestämmelserna 2:7 LSV och 1:6 JB som jag behandlat ovan är otydliga och det gör att 

parterna i en konflikt tolkar dem till sin fördel. När parter ges utrymme att tolka en 

bestämmelse olika kommer de knappast till en lösning utan måste låta en domstol reda ut vad 

rätten innebär. En domstolsprocess är besvärlig och kostsam och de flesta drar sig nog innan de 

väcker en sådan talan. Det leder till att den starkare parten som tar för sig får sin vilja fram och 

kan inte tilldömas några konsekvenser retroaktivt enligt lag. Den parten har då allt att vinna på 

att utnyttja dessa bestämmelser fram tills den belastade fastigheten väcker talan om nu det 

huvudtaget sker. Det borde gå att lösa frågorna runt dessa paragrafer på ett smidigare sätt utan 

att först behöva gå till domstol. Det bästa vore troligtvis en tydligare lagstiftning.  

Servitut och arrenden vid uppgrundning 

Servitut och arrenden med givna områden följer inte med uppgrundningen så de tappar sin 

funktion. Det är oklart om de då helt enkelt ska tas bort eller om man ska försöka flytta dem i 

takt med uppgrundning. En tänkbar lösning vore att det vid bildandet av strandnära servitut 

inte anges något visst servitutsområde utan istället att servitut formuleras så att de ger den 

härskande fastigheten rätt att täcka ett behov inom vissa ramar men bara får orsaka en så liten 

belastning på den tjänande fastigheten som möjligt.  

 

Istället för att låta strandfastigheten köpa strandremsan som kommit i dagen, vilken i sig inte är 

någon smidig lösning eftersom strandlinjen hela tiden flyttar sig, skulle man kunna tänka sig att 

istället använda sig av servitut som är mer flexibla och där man säger att strandfastigheten har 

rättighet fram till aktuell strandlinje. Det vore i så fall lämpligt att i servitutet definierar vad som 

ska avses med aktuell strandlinje. Vattennivån kan variera mycket mellan hög och lågvatten och 

från år till år så det vore kanske rimligt att bestämma den aktuella strandlinjen efter dess 
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sträckning vid medelvattennivån över en femårsperiod eller liknande. Då blir servitutsområdet 

mindre rörligt så en rättighetshavare till exempel hinner anlägga en brygga innan det är dags att 

flytta på den igen. Mer konkret hur detta skulle fungera i praktiken kan jag inte uttala mig om. 

Tillstånd för vattenverksamhet 

Tillgång till vatten har historiskt setts som en rättighet för alla och jag tror de flesta fortfarande 

upplever att vatten är fritt att nyttja åtminstone i mindre utsträckning. Det är troligtvis få som 

känt till att man tidigare skulle söka tillstånd för all vattenverksamhet. Till och med ett sådant 

litet ingrepp som att hinka vatten ur en sjö kunde man behöva söka tillstånd för. Tillståndet 

skulle naturligtvis i de allra flesta fall godkännas omedelbart men tillståndet skulle ändå ha blivit 

sökt för att det skulle vara helt inom lagens ramar, vilket får anses lite märkligt. År 2005 skedde 

dock en ändring i MB. Numera behöver man enligt 11:12 MB, som tidigare nämnt, inte 

längre anmäla vattenverksamhet om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 

intressen kommer till skada därav.     

Angående exemplet med muddring  

Med tanke på hur viktiga miljöfrågorna är idag tycker jag det är lite märkligt att 

Miljödomstolen kan anse att ett stort ingrepp som muddring i strandmiljön inte nämnvärt 

skulle försämra livsvillkoren för djur och växter. Stranden återhämtar sig i och för sig efter 

några år men under själva grävningsarbetet och flera år efter det kommer grävningens påverkan 

att vara stor.  

Angående exemplet från Hästviken 

Lantmäteriverket yttrande att ett enskilt ägande var att föredra framför ett samfällt i de fall en 

samfälld mark inte längre fyller något behov för samfälligheten. En stor del av kusten och 

insjöarna är samfällda. Kan då alla skogsägare angränsande till ett samfällt vatten hänvisa till 

detta yttrande och begära att få reglera till sig uppgrundad mark som inte samfälligheten 

behöver? Vad som är av samfällighetens behov är inte heller så självklart. Är den uppgrundade 

strandremsan smal och utan värde för samfälligheten idag kanske man även måste blicka framåt 

och se vad samfälligheten kan använda det uppgrundade området till när det blivit större.  

Landhöjning, ett övergående problem? 

Utan att försöka förutspå framtiden tror jag att landhöjningen kommer att avstanna och att 

vattnet kommer att börja stiga igen. Den globala uppvärmningen smälter polarisarna så 

mängden vatten i världshaven ökar. Vad händer då när strandlinjerna flyttas in mot land igen? 

Ska då uppgrundningsmark som lösts in säljas tillbaka till sin ursprungliga ägare? Nej, troligtvis 

inte. Strand- och vattenägande fastigheter har heller ingen motsvarighet till 1:6 JB eller 2:7 

LSV som ger dem rättigheter på fastigheter in mot land. De har ingen större rätt än de vanliga 

rättigheter som gäller mellan fastigheter på torra land. När uppgrundningen vänder borde den 

svenska varianten visa sin vettigare än den finska. Då vår variant bygger på ej fast lokaliserade 

rättigheter istället för inlösning av mark flyttas dessa utan större problem sakta tillbaka upp på 

land utan behov av fortlöpande korrigering av fastighetsgränser eller myndighets inblandning. I 

Finland kommer istället strandägare som tidigare aldrig ägt vatten äga en vattenremsa utanför 

stranden om strandlinjen flyttas in igen.  
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Försiktiga beslut 

Jag anser att man bör ta tag i problemen så att lantmätarna har mer att stödja sig på i sina 

bedömningar. Det skulle även leda till att man gör mer konsekventa bedömningar över hela 

landet istället för att varje enskilt kontor gör vad de tror är rätt. Domstolarna vill inte fatta 

något förhastat beslut eftersom det kan få konsekvenser för strandfastigheter i hela norra Sverige 

men landhöjningen är inget nytt fenomen och det kan vara dags att ta itu med 

uppgrundningsproblemen. I takt med att de uppgrundade områdena växer kommer 

konflikterna att bli allt vanligare och även få större ekonomiska konsekvenser.  

 

Ett förslag på förbättring är att låta ett stort antal olika pågående fall få gå upp i högre instans 

såsom till HD. De kan då tillsammans bilda ett brett spektrum av praxis och bli vägledande för 

hela landet. Ett annat sätt vore att utveckla lagarna, särskilt 1:6 JB och 2:7 LSV, så risken för 

feltolkning minskar.    
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6 SLUTSATSER 

När en fråga som rör landhöjning väcks i domstol begränsas oftast domarna till att gälla i det 

enskilda fallet. Rättsfallen kommer som tidigare nämnt sällan upp till tillräckligt hög instans för 

att bli vägledande för hela landet. I de få fall som nått en högre instans är det ytterst sällan som 

domarna uttalar sig om vad som ska gälla generellt. Detta leder till att praxis blir svår att 

tillämpa och det i kombination med en ganska vag lagstiftning lämnas stort utrymme för egen 

tolkning. Tolkningsutrymmet leder i sin tur till konflikter mellan markägare. När det finns för 

lite stöd från lagstiftning och annat blir det svårt för den enskilde lantmätaren att fatta ett 

korrekt beslut och lantmäterikontoren runt om i landet kommer att göra olika bedömningar. 

De slutsatser som trots allt med säkerhet går att dra ur det material jag hittat finns summerade 

här nedan.  

Landhöjning 

Landhöjningen är inte utan betydelse för fastighetsägare. En landhöjning på knappt en 

centimeter per år kan verka obetydlig men gör skillnad. Den som planerar att köpa en 

strandfastighet borde kolla upp vad som i framtiden kommer att hända med den tillhörande 

stranden och de strandnära rättigheter som ingår samt den utsikt som finns över vattnet.  

Avsöndrings rätt till vattnet 

När det vid uppgrundning uppstår frågor kring en avsöndrings rätt till vattenområde ska man 

vid fastighetsbestämning utreda avsöndringens ändamål vid bildandet. Vattenfrågan har lösts på 

så sätt både i äldre förrättningar och i rättsfall.  

Strandskyddet 

Strandskyddet ska bedömas i ett långsiktigt perspektiv. Trots att en uppgrundad remsa saknar 

värde idag kan den i framtiden bli av större vikt. 

Avstyckning från fel fastighet 

Vid avstyckning från fel fastighet finns det stödmaterial för hur en sådan situation ska hanteras. 

Detta material är dock inte särskilt omfattande. Lantmäteriet kan vara ansvarigt för de skador de 

orsakar vid ett sådant misstag men det är viktigt att hitta en lösning alla parter kan acceptera.  

Rätten till vatten och strand är tryggad 

Den som äger en strand har enligt 2:7 LSV vissa rättigheter att nyttja vattenområdet utanför 

trots att detta ägs av annan fastighet. Även om äganderätten över stranden förlorats genom att 

stranden förskjutits till annans fastighet har den tidigare ägaren enligt 1:6 JB fortfarande vissa 

rättigheter till stranden och vattnet.  

Klarare lagstiftning krävs 

De fakta jämte de exempel jag presenterat anser jag visa att problem finns. Lagstiftaren bör ta 

tag i problemen och dra upp riktlinjer för hur frågor angående uppgrundning ska hanteras.  
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BILAGA 2: INTERVJUSVAR 

Intervju med Georg Palmgren, f.d. stadsingenjör och 

distriktslantmätare 

Intervjuämne: Mätning av strandlinjer vid laga skifte 

Datum:     2010-05-11 

 

Sammanfattning av intervjun: 

Hur gick det till när man mätte strandlinjer för laga skifte? 

Mätningarna gick till så att man lade upp en baslinje längs med stranden som man sedan utgick 

ifrån. Man skickade sedan ut någon med en mätstång som man mätte emot. En annan metod 

var att man gjorde avskärningar. Avskärningarna gick till så att man ställde upp sig med en 

mättavla på en känd punkt och riktade in en rits mot en sökt punkt och mätte. Sedan ställde 

man sig med mättavlan på en annan känd punkt och mätte in samma sökta punkt. På så sätt 

fick man två linjer som skar varandra i den sökta punkten med givna avstånd till två kända 

punkter och kunde därefter beräkna dess position. Ofta användes denna metod vid längre 

avstånd då mätkedjorna inte räckte till. 

Bedömer ni att kvaliteten på mätningarna varierade? 

Ja, en strandlinje kunde vara krånglig att mäta. Förr i tiden var det dessutom främst sjöfodret 

som var viktigt, man ville ha rätt till höslåttern vid stranden. Strandlinjen varierar ju också med 

vattenståndet så visst kan mätningar vara osäkra ibland. Man kan ju också räkna de år som gått 

och beräkna landhöjningen på så sätt. De gamla skifteskartorna stämmer dock förvånansvärt 

bra.  

Det läggs mycket vikt vid att strandlinjerna i laga skifteskartorna ska stämma t.ex. vid 

fastighetsbestämning... 

Ja, det gör det. Men å andra sidan så hade inte skogsmarker och strandlinjer så stort värde förr i 

tiden. Vad man var ute efter då var betesmarker och skörden av slåtter vid stränderna.  

Har ni några egna erfarenheten av att landhöjningen orsakat problem? 

Nej, inte direkt. Oftast när man gjort avstyckning som gränsat mot strand så har man tagit 

gränsen efter laga skifteskartan.  

 

 

Intervjun avslutas.  
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Intervju med Hans Överby, handläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens 

län 

Intervjuämne: Strandskydd och vattenverksamhet vid landhöjning 

Datum:     2010-05-11 

 

Sammanfattning av intervjun: 

Vilka rättigheter anser ni det är mest konflikter runt när en strandlinje flyttas? 

Äganderätt och nyttjande av tillkommande mark. Det största problemet är nog att folk 

extrapolerar sina tomter fram till strandlinjen även om de inte har formell rådighet eller tillstånd 

dispens till detta. Exploateringen expanderar i takt med landhöjningen på tillkommande mark. 

I flera fall hävdas också så kallad uppgrundningsrätt. 

Hur påverkas strandskyddet vid uppgrundning? 

Det återinträder, men det är en lite komplex fråga med tanke på hemfridszonen. 

Hemfridszonen torde dock inte ge automatisk rätt att ianspråkta tillkommande mark. 

Dispens ska sökas för vattenverksamhet, men måste man verkligen söka för allting? 

Frågan har egentligen två svar. När man talar om vattenverksamhet kommer man in på 11 

kapitlet i MB samtidigt som man ska pröva strandskyddet efter 7 kapitlet MB. Här uppkommer 

en situation som skiljer sig från län till län. Det är numera kommunerna som har 

strandskyddsdispenser på sitt bord medan anmälan av vattenverksamhet behandlas av 

Länsstyrelsen. Det finns länsstyrelser som tagit en form av rambeslut att om det kommer in en 

anmälan av vattenverksamhet så tar Länsstyrelsen även till sig strandskyddsdispensen och prövar 

även den. I Norrbotten finns inte något sådant rambeslut utan här skiljer man dessa åt. Enligt 

11:12 MB finns dock en möjlighet att utföra projekt utan att tillstånd eller anmälan om 

vattenverksamhet behövs. Det är emellertid i första hand verksamhetsutövaren som bedömer 

detta.  

Jag har på omvägar fått höra att även för en så enkel sak som att hinka vatten ur en sjö så ska 

anmälan göras, stämmer detta? 

Nej, det är nog någon som tycker att det är roligt att driva med lagstiftningen som säger så. 

Är det då bara för större ingrepp som det krävs en anmälan? 

Nej, det har jag inte sagt. Det finns ganska väl definierat vad för olika typer och inom vilka 

gränser av vattenverksamheter som ska anmälas. Det har nyligen gjorts en ändring i 11 kapitlet 

MB som behandlar det här med anmälning. 

Anser du att det finns tillräckligt med stöd ur lagstiftning och praxis för att hantera frågor som 

uppstår kring uppgrundning? 

Det finns ju en ständig diskussion runt frågan ”Vart ligger strandlinjen?”. Utgående från 

strandlinjen har man ju då ett strandskydd inom 100 meter. Osäkerheten är dels en kartografisk 
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karaktär (schabloniserad eller felprojicerad linje) eller helt enkelt en eftersläpande uppdatering 

av landhöjningsstrandlinjen. Rent praktiskt försöker vi i sådana fall utgå från att det är 

medelvattennivån som gäller. 

Uppgrundning leder ibland till att strandägare vill muddra för att hålla båtplatser och annat 

öppna, hur förhåller ni er till det? Är det vanligt att ni ger avslag på en sådan ansökan? 

Jag jobbar inte med de frågorna men jag kan säga såhär att när det riktigt stöter på patrull är när 

man genom muddring påverkar framtida utveckling av stränder som till exempel pågående 

avsnörningar av havsvikar. Fortsätter man då att muddra så vidmakthåller man delvis det salta 

tillståndet men samtidigt gör det att viken inte blir avsnörd och vattenspegeln bibehålls. En 

kanalisering av farleder in till respektive pir/brygga ser vi som ohanterligt i ett lite längre 

perspektiv. Vi arbetar därför för att gemensamma hamnlösningar åstadkommes för att undvika 

fragmentering av stranden. 

På uppgrundade strandremsor växer det ofta mycket sly, hur ser ni på att man röjer och håller 

stränderna öppna? Är det en stor fråga för er? 

Enligt den handledning som Naturvårdsverket tagit fram så är det inte givet att tomtägare kan 

ta bort sly utan vidare. Inom den egna tomten kan ju ägaren alltid röja men utanför den är det 

en gråzon. Det är en stor fråga rent visuellt som kan ha en stor påverkan på landskapsbild och 

även på det biologiska livet. Om inte åtgärden kan klassas som skogsbruk så krävs det dispens 

för att röja. För enstaka utgallring som inte nämnvärt påverkar biotan så går det kanske att klara 

sig utan att söka dispens. Däremot när tomtägare börjar omvandla ett område utanför sin tomt 

så att det får en tomtliknande karaktär så blir det ett givet dispensärende.  

Om en båtplats uppgrundas så den måste flyttas längre ut mot vattnet, krävs det även då en ny 

prövning? 

Ja, även i det fallet så krävs det både en ny anmälan av vattenverksamhet och en 

strandskyddsdispens.  

 

Intervjun avslutas. 
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Intervju med Ricard Lundgren, länslantmätare i Norrbottens län 

Intervjuämne:  Landhöjning i allmänhet 

Datum:     2010-05-10 

 

Sammanfattning av intervjun: 

 

Har du några egna erfarenheter av att landhöjning orsakat problem? 

Problem runt landhöjning är vanliga och det råder osäkerhet om vart gränserna går. Längs 

kusten där det är långgrunt leder landhöjningen till muddring för båtplats med mera oftast utan 

sökt miljöprövning.  

Vad anser du vara det största problemet med landhöjning?  

Att det uppstår oklarheter vem som ska äga den uppgrundade marken och vilka 

rättigheter som den tidigare strandägaren har på den uppgrundade marken. Vissa 

fastighetsägare tror dessutom att deras fastighetsgränser går på rak linje ut i 

vattnet.   

 Hur tycker du att man i framtiden ska hantera problemen med landhöjning? Är servitut en bra 

lösning? 

Det är ett knepigt problem. Då strandskyddsreglerna är restriktiva och det helst 

ska vara ett 25 meters släpp mellan strandtomt och strand för allmänheten så kan 

ett servitut nere vid stranden i vissa fall motverka syftet med strandskyddet.  

 

 

 

 

Intervjun avslutas. 

 

 

 


