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Servitut för markåtkomst i samband med 

byggande av järnväg på brobanor 
En rapport av jur. dr. Malin Sjöstrand 

 

Sedan lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, LBJ, trädde i kraft finns flera möjliga sätt 

att lösa frågan om markåtkomst för järnväg. Ett sätt som passar väl för just markåtkomst för 

järnvägsbyggande på brobanor är genom servitut. Dessa kan tillkomma genom att parterna 

följer rekvisiten i 14 kap. JB och avtalar om ett servitut, men långsiktigt är det mest lämpliga 

sättet genom bildande av officialservitut enligt fastighetsbildningslagen, FBL, med 

järnvägsbyggarens fastigheter som härskande och fastigheter där bropelare är belägna som 

tjänande.  
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Inledning 
LBJ är den lag som ger ramarna för järnvägsbyggande och den innehåller regler om inlösen av 

mark för järnvägsändamål. Emellertid används andra åtkomstsätt. Samtliga metoder för 

markåtkomst utreds inte i rapporten, fokus ligger på servitutslösningar.  

När man bygger järnväg på brobanor, så behöver mark tas i anspråk i mindre utsträckning än 

vid traditionell järnvägsbyggnation. Järnvägsbyggaren har enligt LBJ rätt och skyldighet att 

lösa in sådan mark som ska användas för järnvägsändamål. Ett byggande på brobanor behöver 

inte på samma sätt som traditionell järnväg stora ytor, utan främst ianspråkta mark för bropelare, 

då det är denna som direkt används för järnvägsändamål, varför servitutslösningen är intressant. 

Föreliggande studie går igenom förutsättningar för markåtkomst enligt LBJ, servitut enligt 14 

kap. jordabalken, JB och officialservitut genom fastighetsreglering enligt 

fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL. Vidare presenteras relevant praxis och en jämförelse 

mellan servitutsformer och alternativ. Rapporten utgår huvudsakligen från lagtext, förarbeten 

och lagkommentarer, men även praxis och litteratur som rör detta. 

 

Vilken lösning som är bäst i det enskilda fallet kan inte besvaras generellt utifrån föreliggande 

utredning. Omständigheterna skiljer sig från fastighet till fastighet, vad gäller 

markförhållanden, nyttjande och järnvägens behov. Förmodligen är en kombination av flera 

möjliga lösningar för markåtkomst för järnväg det mest lämpliga. 

 

Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, LBJ 
Regler för att anlägga järnväg finns sedan  ikraftträdandet 1996 i lagen om byggande av järnväg. 

Med järnväg avses i lagen enligt 1 kap. 1 § spåranläggning för järnvägstrafik, och dit räknas 

även spår och övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, 

signalanläggningar och anordningar för elförsörjning m.m. Lagen är även tillämplig på 

byggande av tunnelbana och spårväg, men behöver inte tillämpas om dessa byggs med stöd av 

en detaljplan. Lagen beskriver inte någon särskild teknisk lösning förutom spår m.m. och torde 

kunna tillämpas även på järnväg som byggs på brobanor eller höghastighetsbanor. 

I samband med satsningar på järnvägsutbyggnad under 1990-talet uppkom behov av en modern 

och effektiv lagstiftning som inordnade järnvägsplaneringen i övrig samhällsplanering och 

samtidigt medgav rationella markåtkomstmöjligheter. I en promemoria från 1989 föreslogs bl.a. 

att ett arbetsplaneförfarande likt det i väglagen skulle införas för järnvägsbyggen. Dessutom 

skulle en särskild tvångsrätt – s.k. banrätt – tillskapas med vägrätten som förebild. Särskilt 

förslaget om banrätt väckte emellertid kritik. 1  Det ursprungliga förslaget omarbetades 

                                                             
1 För en sammanställning av utredningar och hänvisning till förarbeten i frågan, se Ekbäck, Peter, Lagen om 
byggande av järnväg – en översikt, KTH 2010 s. 6. 



väsentligt och en ny lag om byggande av järnväg utformades, vilken trädde ikraft 1996. LBJ 

reglerar såväl frågor om planering av järnväg som markåtkomstfrågorna. När det gäller 

möjligheterna till markåtkomst infördes en inlösenrätt för mark som omfattas av fastställd 

järnvägsplan. Samtidigt skedde lättnader i fastighetsbildningslagens skyddsvillkor för sådana 

situationer där inlösen kunde ske, mer om detta nedan. Till skillnad mot vad som gäller för 

allmänna vägar leder en järnvägsplan alltså inte till att marken kan tas i anspråk automatiskt.  

 

LBJ har ändrats ett stort antal gånger sedan dess ikraftträdande. Det rör sig om såväl mindre 

ändringar som mer omfattande sådana, följdändringar till annan lagstiftning och förenklingar i 

samband med översyn av t. ex. planeringssystemet för transportinfrastruktur. 2  En ändring 

skedde genom SFS 2005:944 som en följd av propositionen 2004/05:169 Tredimensionell 

fastighetsindelning – kompletterande lagtekniska frågor, där det vidtogs ändringar för att 

förtydliga och vilka huvudsakligen innebar att ordet ”mark” i berörda paragrafer 

kompletterades med begreppet ”utrymme”, för att bestämmelser i exv. 4 kap. 1 § LBJ ska tillåta 

inlösen även för tredimensionell fastighetsbildning. 

  

Hänsyn som ska tas vid järnvägsbyggande 
När en järnväg planläggs och vid prövning av ärenden om byggande av järnväg ska enligt 1 

kap. 3 § LBJ  2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken tillämpas. Hänsyn ska tas till både enskilda 

intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Lagen anger 

även att en estetisk utformning ska eftersträvas vid byggande av järnväg. En järnväg ska ges ett 

sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och 

olägenhet utan oskälig kostnad och det ska tas hänsyn till stads- och landskapsbild liksom till 

natur- och kulturvärden. Syftet med skyddsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för 

användning av bebyggelse, mark eller vatten får inte motverkas av en järnväg. Regeringen, eller 

en myndighet efter delegation, får medge undantag från sådana bestämmelser om det finns 

särskilda skäl. Att bygga järnväg på brobanor torde förenkla processen för att bedöma om 

tillräckliga hänsyn tas och om byggandet kan ske med respekt för skyddsföreskrifter och andra 

bestämmelser samtidigt som markbehovet och därmed ett mindre intrång uppkommer.  

Järnvägsplan och samråd 
Den som avser att bygga en järnväg ska enligt  2 kap. 1 § LBJ upprätta en järnvägsplan. I arbetet 

med denna ska samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt 

berörs, och med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter i frågor om järnvägens 

lokalisering, utformning och miljöpåverkan. 

Om järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samråd också ske med de 

övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli 

berörda, även avseende innehåll i och utformning av sådan miljökonsekvensbeskrivning som 

ska finnas tillsammans med järnvägsplanen. Samrådsförfarandet får emellertid förenklas om 

ändringen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ägare till fastigheter som helt 

                                                             
2 Se t. ex. SFS 2012:440 och tillhörande förarbeten varigenom bl. a. 2 kap. LBJ ändrades. 



eller delvis kan komma att tas i anspråk ska dock alltid ges tillfälle att yttra sig. Järnväg på 

brobanor föranleder till viss del andra överväganden än traditionellt järnvägsbyggande, då 

påverkan på omgivningen inte ter sig lika omedelbar eller gör lika stort intrång som traditionell 

järnväg. 

Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. Kartan ska visa 

järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning samt den mark eller det utrymme och de 

särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk för järnvägen och för att bygga järnvägen. Det 

ska även finnas en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av 

järnvägen. Här kan man förutse en jämförelse mellan de konsekvenser som skulle uppstå om 

en järnväg av traditionellt slag drogs fram och en järnväg av den i texten diskuterade varianten 

som förutsätts dras på brobanor. 

 

Inlösen och behov av mark 
I tiden före LBJ användes expropriationslagens regler eller fastighetsbildningslagen för 

markåtkomst. Man har kunnat konstatera att olika åtkomstsätt som expropriation, frivilliga avtal 

och fastighetsreglering användes parallellt.3 

I 4 kap. LBJ finns regler om inlösen av mark. Den som skall bygga en järnväg som tillgodoser 

ett allmänt transportbehov i enlighet med en gällande järnvägsplan får lösa sådan mark eller 

sådant utrymme som enligt planen inte endast tillfälligt skall användas för järnvägsändamål. 

Här är det fråga om en totalupplåtelse av mark eller av ett utrymme som behövs för 

tredimensionell fastighetsbildning och där markägarens rätt påverkas i mycket stor utsträckning 

om järnvägen inte kan korsas utan planskild övergång etc. Reglerna i expropriationslagen 

(1972:719) ska tillämpas i mål om inlösen och ersättning.  

 

Markåtkomsten för järnvägar kan ske med tvång på två olika sätt, dels domstolsförfarande vid 

inlösen enligt LBJ, dels lantmäteriförrättning enligt FBL. I propositionen till LBJ, 1995/96:2, 

uttalas följande i fråga om markinlösen, vilket för tankarna till att en utgångspunkt ändå är att 

frivilliga överenskommelser är förstahandsalternativet: en möjlighet för såväl järnvägsbyggare 

som fastighetsägare att, om man inte lyckas träffa en frivillig uppgörelse, välja om man vill 

gå vidare genom ett förrättningsförfarande enligt FBL eller genom att, enligt 

järnvägsbyggnadslagens regler, väcka talan om inlösen vid fastighetsdomstol.4 

 

När det gäller inlösen av mark och markbehov kan ett byggande på brobanor medföra andra 

överväganden än vid traditionellt järnvägsbyggande och dess behov av totalt ianspråktagande. 

Höghastighetsbanor gör ett annat slags intrång i markägarens rätt än i de fall järnväg dras helt 

på marken. Intrånget blir inte ett totalt ianspråktagande utan ett partiellt sådant; markägaren får 

tåla upplåtelse av mark för bropelare och den påverkan som brobanor medför, men kan i övrigt 

använda marken även när järnvägen är framdragen. Där det krävs markbundna lösningar blir 

intrånget mer som det som uppstår vid traditionellt järnvägsbyggande.  

                                                             
3 Ekbäck (2010), s. 5 
4 Prop. 1995/96:2, s. 43 



 

Servitut för järnvägsändamål 
Servitut är en stabil nyttjanderätt som kan ge en fastighet rätt att ta en annan fastighet i anspråk 

i visst hänseende. De grundläggande bestämmelserna om servitut finns i JB och FBL. Ett 

servitut kan upplåtas utan begränsning i tiden och får alltid, enligt 7 kap. 10 § JB, skrivas in i 

fastighetsregistret. 

 

Ett servitut kan beslutas enligt FBL, s.k. officialservitut, eller upplåtas enligt 14 kap. JB på 

grund av överenskommelse mellan ägare till två fastigheter, avtalsservitut. Även servitut som 

bildas enligt FBL kan bygga på avtal.5 Både JB och FBL är civilrättsliga lagar, vilka som 

utgångspunkt kräver medverkan av de enskilda fastighetsägarna. FBL innehåller emellertid 

vissa moment av tvång; den handläggande myndigheten, Lantmäteriet, kan fatta beslut mot 

sakägares vilja, även om servitutsbildning enligt FBL ofta bygger på avtal mellan sakägarna. 

Beslutet tar då över avtalet.6  

Enligt Ekbäck används fastighetsreglering i princip alltid för att lösa markåtkomstfrågorna, och 

metoden med inlösen hade ännu aldrig 2010 använts, trots att lagen om byggande av järnväg 

när han skrev sin text funnits i mer än tio år. En förklaring till detta kan enligt Ekbäck vara att 

en fastighetsbildningsförrättning uppfattas som ett snabbare och mindre kostsamt förfarande än 

ett inlösenmål i domstol. Vid fastighetsregleringen kan dessutom andra fastighetstekniska 

frågor hanteras inom ramen för samma lantmäteriförrättning, poängterar Ekbäck.7 

 

Det är således inte genom inlösen enligt LBJ marken vanligen tas i anspråk, utan genom 

officialservitut genom fastighetsreglering. Även om tvång används, skriver Norell, är det 

vanligaste sättet att ta i anspråk marken, genom lantmäteriförrättning, då det enligt FBL är 

möjligt att även mot fastighetsägarens vilja, med stöd av järnvägsplan ta i anspråk mark genom 

fastighetsreglering.8 

Servitut kan även bildas genom annan lagstiftning, som anläggningslagen och 

expropriationslagen. Nedan följer vad som gäller för servitut som bildas enligt JB och FBL. 

 

Servitutshistoria och rekvisit 
Det har uppenbarligen funnits behov av rättigheter som reglerar nyttjandet av annans mark 

under lång tid. Servitutsinstitutet och rekvisiten utvecklades i den romerska rätten för lång tid 

sedan och vi har än idag rekvisit i 14 kap. JB som i stor utsträckning ser ut som de som 

tillämpades för över tusen år sedan. Att rättsförhållanden varigenom en fastighet blev ofri 

gentemot en annan betecknades servitut, och att den belastade fastigheten benämns tjänande är 

ett romerskt arv. Genom tillskapandet av denna rättighet skulle en brist på en fastighet läkas 

                                                             
5 Nilsson och Sjödin, Servitut En handbok, 2 uppl., s. 13, 15. 
6 Nilsson och Sjödin, s. 15, 17 
7 Ekbäck (2010), s. 14. 
8 Norell, Leif, s. 46. 



genom upplåtandet av en befogenhet i den andra fastigheten, vilket är samma funktion som ett 

servitut har än idag.  

 

Eftersom det var en fastighets behov som skulle tillgodoses, var det viktigt att dessa rättigheter 

kunde tillskapas utan tidsgräns, och det uppställdes även ett krav att den upplåtna rättigheten 

skulle uppfylla ett varaktigt behov vid utnyttjandet av den härskande fastigheten. Det fästes 

även vikt vid att det var fråga om utnyttjande av en varaktig egenskap hos den tjänande 

fastigheten. Det förekom krav på grannskap  mellan fastigheterna, vicinitas. Dessa tre rekvisit 

– utilitas fundo, perpetua causa och vicinitas – brukar, tillsammans med förbudet mot att ställa 

större krav på tjänande fastighets ägare, anses som den romerska rättens servitutsrekvisit, och 

där vi idag återfinner motsvarande de två första i 14 kap. 1 § JB. De tre rekvisiten begränsar 

vilka slags belastning som rättigheten innebär för tjänande fastighet samtidigt som de såg till 

att endast fall där nyttan för härskande fastighet översteg belastningen för tjänande fastighet 

blev aktuella.9 

 

 

Grundläggande förutsättningar för avtalsservitut 
Avtalsservitut regleras som nämnts i 14 kap. JB och syftar precis som de historiska servituten 

till att komplettera en fastighet på något sätt. Detta sker genom att den fastighet som har ett 

behov görs till härskande över den tjänande fastigheten i ett visst hänseende. Tjänande fastighet 

är den fastighet som på något sätt tas i anspråk. För härskande och tjänande fastighet på avstånd 

är frågan belyst i ett antal rättsfall, som presenteras nedan. De gamla romerska rekvisiten finns 

i snarlik form idag, men kravet på vicinitas, att härskande och tjänande fastighet ska ligga i 

närheten av varandra, finns inte kvar.10 Detta är väsentligt för exv. fastigheter längs en järnväg, 

där man kan tänka sig att härskande fastighet ligger just på avstånd. 

För att ett servitut ska kunna bildas krävs att ett antal förutsättningar som anges i 14 kap JB är 

uppfyllda. Servitutet ska enligt 14 kap. 1 § JB bidra till ändamålsenlig markanvändning och det 

skall tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten.  Detta 

innebär att servitutet skall vara till nytta för den härskande fastigheten som sådan.  Ett servitut 

får endast ianspråkta en annan fastighet i visst hänseende och får enbart förenas med skyldighet 

för tjänande fastighets ägare att utföra underhåll på servitutsföremålet.  

Servitutsrekvisiten enligt JB 
Ändamålsenlig markanvändning. Servitut avser huvudsakligen att reglera förhållandet mellan 

två (eller flera) fastigheter och syftar till att främja ett mer ändamålsenligt utnyttjande av den 

fasta egendomen. Tanken är att en positiv nettoeffekt ska åstadkommas, dvs. inte bara vara till 

fördel för den härskande fastigheten utan totalt sett bidra till en effektivare användning av 

fastigheterna. Servitutet syftar i detta avseende på att läka en brist hos härskande fastighet. Den 

positiva nettoeffekten måste inte vara uppfylld i det enskilda fallet när det gäller avtalsservitut, 

utan det är tillräckligt att det typiskt sett uppfyller kraven på positiv nettoeffekt.11 Bedömningen 

                                                             
9 Nilsson, Sjödin, s. 19. 
10 Krzymowska, Amelia, Servitut. Jure (2020), s. 46. 
11 Nilsson, Sjödin, s. 28. 



är inte generell, utan beror på vilken slags fastighet det är frågan om. I fallet  

Tunnelbaneservitutet, NJA 1978 s. 57, var härskande fastighet utpekad i stadsplanen för att 

användas för trafikändamål tunnelbana, och ansågs för sin ändamålsenliga användning vara 

beroende av tunnelbanenätet, och alla delar av tunnelbanenätet ansågs väsentligt. Därmed 

kunde servitut bildas för tunnelbaneändamål trots att härskande fastighet och tjänande fastighet 

hörde till olika tunnelbanelinjer. Med stor säkerhet hade en annan bedömning gjorts om 

härskande fastighet varit en handels- eller bostadsfastighet. 

 

Visst hänseende. Ett servitut kan inte bildas om det skulle innebära att hela eller en del av 

tjänande fastighet totalt tas i anspråk för härskande fastighets behov. En sådan upplåtelse kan 

bli någon annan slags nyttjanderätt, men inte ett servitut. Emellertid kan servitut ofta innebära 

något som framstår som en total belastning, rätt att anlägga och nyttja en väg eller liknande. 

Detta har accepterats som servitut, då det kan beskrivas som något annat än ett totalt 

ianspråktagande då tjänande fastighet inte helt avskärs från nyttjandet; i princip kan även 

tjänande fastighets ägare använda vägen och har rådighet över marken under och utrymmet 

ovanför vägkroppen, dock att det förfogandet inte får störa användandet av servitutsföremålet.12 

När det gäller en traditionell järnväg kan möjligheten till servitut ifrågasättas på grund av detta 

rekvisit, då en järnväg med banvall skär av en fastighet och dennas ägare inte ens i teorin skulle 

kunna använda järnvägen eller marken. I fallet NJA 1996 s. 776, det s k Travbanefallet, ansåg 

HD att det inte kunde vara frågan om ett servitut, när en travbana sträckte sig  i en båge 30 

meter in på tjänande fastighet. Förutom själva travbaneområdet inneslöt banan ett markområde 

som visserligen inte användes för travbanan som sådan, men HD ansåg att det var omöjligt för 

fastighetsägaren att nyttja området och att det rörde sig om ett totalt ianspråktagande av både 

mark för travbana och det inneslutna området. Jämför man detta fall med en traditionell järnväg 

(och underförstått avsaknad av järnvägsövergång) torde rekvisitet i visst hänseende inte vara 

uppfyllt. 

 

Stadigvarande betydelse. Det är den tjänande fastigheten som sådan som ska vara till nytta för 

den härskande, inte tillfälliga anordningar på tjänande fastighet. Rekvisitet innebär att servitutet 

endast får avse ändamål av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten; dels ett 

stabilt objekt eller en stadigvarande aspekt av den tjänande fastigheten och dels ska betydelsen 

vara stadigvarande för härskande fastighet som sådan och inte för att tillgodose en nuvarande 

ägare till den härskande fastighetens önskemål. 

 

Ett avtal om servitut enligt 14 kap JB ska enligt 5 § vara skriftligt och upprättas av tjänande 

fastighets ägare. För servitutsavtalets innehåll föreskrivs i paragrafen att härskande och tjänande 

fastighet och ändamålet med upplåtelsen ska anges. Servitut får som nämnts upplåtas utan 

begränsning i tiden enligt 7 kap. 6 § JB och ersättning kan enligt 14 kap. 9 § JB utgå.  

 

                                                             
12 Nilsson, Sjödin, s. 31. 



Grundläggande förutsättningar för servitut enligt FBL 
Servitut som bildas av myndighet kallas officialservitut.13  Parallellt används begrepp som 

fastighetsbildningsservitut och förrättningsservitut, men det som åsyftas är samma; ett servitut 

som bildats genom ett myndighetsbeslut enligt FBL. Ett alternativ till inlösen av mark enligt 4 

kap LBJ är alltså möjligheten att genom fastighetsreglering ianspråkta den mark som behövs 

för järnväg. Prövning och bildande sker då i en fastighetsbildningsförrättning enligt FBL, som 

handläggs av lantmäterimyndigheten. Av 1 kap. 1 § följer att bildande, ändring eller 

upphävande av servitut kan vara en fastighetsbildningsåtgärd. Enligt 2 kap. 1 § FBL följer att 

servitutsåtgärder sker som fastighetsreglering.  

 

Det är väsentligt att notera att rekvisiten för servitut i 14 kap JB är tillämpliga även vid servitut 

som bildas genom fastighetsreglering. Härtill kommer emellertid att ytterligare krav måste 

uppfyllas för att servitut ska bildas enligt FBL. 

 

3 kap. FBL innehåller allmänna villkor för fastighetsbildningsåtgärder. Ett lämplighetsvillkor 

ställs upp i 3 kap. 1 §, av vilket följer, att varje fastighet som ny- eller ombildas med hänsyn till 

sin belägenhet, omfång och andra förutsättningar, ska bli varaktigt lämpad för sitt ändamål.  

Allmänna bestämmelser för fastighetsreglering anges i 5 kap. FBL. För att bilda servitut genom 

fastighetsreglering är det således ett krav att rekvisiten i 5 kap. FBL är uppfyllda. Här anges 

såväl det allmänna kravet i 5 kap. 4 § att fastighetsreglering ska medföra lämpligare 

fastighetsindelning eller eljest mera ändamålsenlig markanvändning som det så kallade 

båtnadsvillkoret, att fördelarna därav ska uppväga de med regleringen förbundna kostnaderna 

och olägenheterna. Båtnadsvillkoret tillämpas på regleringsföretaget som helhet och således 

inte på varje fastighet för sig.14 Av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § FBL följer att åtgärden ska 

vara nödvändig för att förbättra sökandes fastighet och av 5 kap. 8 § att tjänande fastighet inte 

får ett väsentligt försämrat graderingsvärde.  

 

Särskilda bestämmelser om servitutsbildning finns i FBL 7 kap, där 1 § anger att servitut som 

bildas genom fastighetsreglering ska vara av väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga 

användning. Detta är det så kallade väsentlighetsvillkoret. Att ett servitut ska vara av betydelse 

för en fastighets ändamålsenliga användning, innebär enligt Nilsson och Sjödin ett krav på att 

servitutet ska ha ett  positivt värde av en viss storleksordning.15 Enligt samma paragraf får ett 

servitut inte bildas för viss tid. Istället kan man – om man önskar ingå ett tidsbegränsat servitut 

välja att gå till väga enligt 14 kap. JB eller AL om det är fråga om en sådan rättighet som kan 

bildas genom AL. 

 

En viktig förutsättning för tvångsvis servitutsbildning enligt FBL är, att hänsyn tas till 

egendomsskyddet. I lagen tas inte hänsyn till egendomsskyddet, det s k båtnadsvillkoret är exv. 
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uppfyllt så fort nyttan för härskande fastighet överväger olägenheten för tjänande fastighet, och 

inte heller prövas proportionaliteten i något av de andra rekvisiten.16 När det gäller tvångsvis 

ianspråktagande av mark ska en proportionalitetsbedömning alltid göras, mellan 

allmänintresset och den enskildes egendomsintresse, intresset av att inte bli fråntagen sin 

egendom. Frågan ställdes på sin spets i det s k Parkfallet, NJA 2018 s. 753, och HD slog fast 

att tidigare bedömning i praxis, att prövning enligt FBL var tillräcklig för att tillgodose kravet 

på proportionalitet, inte längre gällde. Istället ska en prövning i tre led göras, där det ska 

bedömas om ingreppet tillgodoser ändamålet, om det är nödvändigt för att nå ändamålet och 

inga likvärdiga men mindre ingripande alternativ finns och slutligen om den fördel det allmänna 

vinner står i proportion till den skada som ingreppet förorsakar den enskilde. I enlighet härmed 

måste således 7 kap. 1 § FBL kompletteras med en proportionalitetsbedömning och en 

ytterligare förutsättning för beslut om fastighetsbildningsservitut ställas upp. Servitut enligt 

FBL kan endast bestämmas om ett sådant skulle medföra så stor vinning för det allmänna att 

det överväger olägenheterna som den medför för den tjänande fastigheten.17 I allmänhet krävs 

att sökandens behov av marken har en viss tyngd samt att de motstående intressen som skulle 

komma att åsidosättas inte är alltför starka. Om servitutsbildningen sker med stöd av en 

överenskommelse behöver någon proportionalitetsbedömning inte ske.18 

En ytterligare begränsning som gäller för servitut som bildas enligt FBL till skillnad från 

avtalsservitut är, enligt 5 kap. 6 § FBL, att förrättningsservitut inte ska inrättas om ändamålet 

bör tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning. Detta påkallar ett övervägande om 

alternativa sätt för markåtkomst.  

Rekvisit som kan undantas vid servitutsbildning för järnvägsändamål 
 

Om ianspråktagandet av mark för servitut sker i enlighet med en järnvägsplan finns i 5 kap 5 § 

1 st. undantag från förbättringskravet, som är ett av skyddsvillkoren i FBL, samt enligt 5 kap. 

8 b § från byggnadsskyddet och fastighetsskyddet som regleras i 5 kap. 7-8§§ FBL. Man kan, 

som Kryzmowska, uttrycka det som att de allmänna principerna som uttrycks i 3 och 5 kap. 

FBL begränsar utrymmet för fastighetsbildning och skyddar den potentiella tjänande 

fastighetens intressen.19  Samtidigt har vi för järnvägsändamål särskilda bestämmelser som 

upphäver delar av skyddsbestämmelserna, vilket syftar till att underlätta genomförandet av 

järnvägsplan och det blir möjligt att ianspråkta mark oavsett hur stor minskningen blir av en 

fastighets graderingsvärde.20 

Överenskommelse kan medföra undantag från vissa rekvisit 
För att bilda förrättningsservitut krävs inte, såsom vid avtalsservitut, någon frivilligt träffad 

överenskommelse mellan ägarna till härskande och tjänande fastighet. Det som krävs för 

bildande är istället en objektiv prövning av om rekvisiten är uppfyllda, vilken utförs av 

Lantmäteriet.21 Förrättningsförfarandet bygger på grundprincipen att lantmäterimyndigheten ex 
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officio ska utreda förutsättningarna för regleringen, men det normala är att sakägarna kommer 

med yrkanden i olika avseenden och att besluten fattas efter en dialog med sakägarna.22 Det är 

alltså inte ett krav att det finns en överenskommelse, men en överenskommelse mellan 

markägare är en möjlig grundval för ett officialservitut.23 

Enligt Ekbäck är det normala förfarandet att en järnvägsbyggare inledningsvis försöker träffa 

avtal och överenskommelser med berörda sakägare om förvärv, upplåtelser och ersättning och 

att man i praktiken kommer överens i de flesta fall även om många överenskommelser nås först 

inom ramen för en fastighetsbildningsförrättning. 24  Eftersom överenskommelser om 

markåtkomst och ersättning sker i de flesta fall är det inte vanligt med överklaganden. Enligt 

av Ekbäck angivna källor sker överklagande i så få fall som en halv procent eller ännu färre av 

antalet fall av markåtkomst/markförvärv för järnväg.25 

 

Som tidigare nämnts är FBL att anse som en civilrättslig lag, även om den uppvisar drag av 

offentligrättsliga regleringar då den innehåller tvångsinslag. De kapitel i FBL som reglerar 

förrättningar av olika slag är huvudsakligen av civilrättslig natur och kräver fastighetsägares 

anhängiggörande och eller medverkan i någon mån. Civilrättslig lagstiftning är ofta dispositiv 

och tvingande bestämmelser förekommer då som undantag från detta. Som FBL kom att 

disponeras framstår emellertid tvångssituationerna som huvudregel och frivilligfallen som 

undantag.26 

Om servitutsbildningen grundas på en överenskommelse finns enligt 5 kap. 18 § FBL undantag 

från flera av de annars för officialservitut nödvändiga rekvisiten; de bestämmelser i 5 kap. 1–

17 §§ som är dispositiva anges i 5 kap. 18 § första stycket. Fortsättningsvis i kapitlet anges 

särskilt i varje paragraf om en regel är dispositiv eller ej.  Detta innebär att dispositionsfriheten 

för sakägarna vid fastighetsreglering är relativt omfattande. Förarbeten till 5 kap. 18 § 1 st 

framhåller att förrättningsförfarandet väsentligt kan förenklas om sakägarna ges en omfattande 

dispositionsfrihet. Parterna kan emellertid inte disponera över viktiga bestämmelser och rekvisit 

som likt i 3 kap. ställs upp i det allmännas intresse. Man har vid en avvägning härom ansett att 

dispositionsfrihet ska finnas beträffande sådana villkor för fastighetsreglering som endast syftar 

till att skydda enskilda mot oskäliga ingrepp.27 

Vilka rekvisit kan parterna avtalsvis avvika ifrån? Jo, enligt 5 kap. 18 § p 1 får avsteg bland 

annat göras från 5 kap. 4 § första stycket, det s.k. lämplighets- och båtnadsvillkoret, och från 5 

kap. 5 § första stycket, det s.k. förbättringskravet. I dessa situationer kan fastighetsägarna 

således ingå överenskommelse om servitut som inte uppfyller villkoren. Det finns inte några 

formkrav för sådana överenskommelser. 28  Detta innebär enligt Ekbäck, att det för 
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marköverföringar och servitutsåtgärder i princip saknas begränsningar av möjligheterna att 

genomföra en fastställd järnvägsplan.29 

 

En överenskommelse mellan fastighetsägare befriar inte från bedömningen av om 

nyttjanderätten alls är ett servitut enligt grundkraven i 14 kap 1 § JB och inte från bestämmelsen 

i 7 kap 1 §, som därmed är en indispositiv förutsättning för officialservitut, till skillnad från 

bestämmelserna i 5 kap. Överenskommelsen, eller medgivandet till reglering i strid med 

rekvisit, ska ingås vid förrättningen, men kan ha ingåtts tidigare om de vidhålls under 

förrättningen.30  

  

Praxis för servitutslösningar på avstånd från härskande fastighet 
I rättspraxis har i ett antal fall diskuterats frågan om servitut när härskande och tjänande 

fastighet inte är belägna i omedelbar närhet till varandra. Som nämnts blir ju den frågan särskilt 

aktuell när det är fråga om servitut för järnvägsändamål. Man kan – i ljuset av fallen nedan – 

tänka sig att stationsfastigheter eller andra fastigheter längs järnvägen som ägs av 

järnvägsbyggaren blir härskande och att fastigheter där behov av bropelare eller trädsäkring 

förekommer blir tjänande fastigheter, även om dessa inte ligger nära varandra men utgör delar 

i ett sammanhängande system och därmed har ett, så att säga funktionellt samband till varandra.  

”Pinnarps fritidsby”, NJA 1997 s. 307, är ett sådant fall, där en kommun önskade ett servitut 

vid en badplats till förmån för en kommunal uppsamlingsfastighet i centralorten några kilometer 

därifrån. I fallet – servitutslösningen underkändes på grund av att rekvisitet stadigvarande 

betydelse för härskande fastighet inte ansågs uppfyllt – diskuterade Högsta domstolen frågan 

om servitut där härskande och tjänande fastighet inte ligger helt nära varandra. Det konstateras 

att det mer historiska rekvisitet ”vicinitas”, dvs. det vanliga förhållandet att härskande och 

tjänande fastigheter ligger i anslutning till varandra, inte längre är ett krav och att det i vissa fall 

kan ersättas av ett funktionellt samband mellan fastigheterna. I 1997 års fall hänvisades till två 

andra fall om servitut, NJA 1978 s. 57 och NJA 1991 s. 177. 

I ”Tunnelbaneservitutet i Stockholm”, fallet NJA 1978 s 57, var det fråga om en 

servitutsbildning genom fastighetsreglering. Det konstaterades att väsentlighetsvillkoret inte 

kan åsidosättas genom frivillig överenskommelse, vilket innebar att en viktig del av 

bedömningen i fallet var om upplåtelsen var av väsentlig betydelse för härskande fastighet 

eller ej.  

 En fastighet bestående av ett hisschakt vid Karlaplan hade valts ut som härskande i ett 

servitutsförhållande som knöt ihop samtliga tunnelbanelinjer. Frågan var om det på en 

fastighet kan läggas tunnelbaneservitut till förmån för en i en annan del av kommunen belägen 

fastighet. Den tilltänkta härskande fastigheten användes huvudsakligen för hissförbindelse 

för tunnelbanetrafikanter och fick enligt stadsplan endast nyttjas för trafikändamål 

tunnelbana. Enligt LMV som yttrade sig i frågan gällde det ett angeläget 

samhällsbyggnadsärende och en ”nödvändig konstruktion för att åstadkomma en 
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publiceringsbar varaktig rättighetsupplåtelse” var att hisschaktsfastigheten ansågs ha en 

särskild nytta av tunnelbanenätet.  

Föredraganden i HD, RevSekr Svensson, yttrade i betänkandet som sedan fastställdes, 

följande: ”de anläggningar som uppförts på fastigheterna [….] för tunnelbanetrafikens behov 

ses som av varandra beroende delar i ett sammanhängande trafiksystem. Med hänsyn härtill 

får […] de i 14 kap 1 § JB föreskrivna allmänna förutsättningarna för servitutsupplåtelse anses 

vara uppfyllda. Fråga är emellertid i målet, om det i 7 kap 1 § 1 st fastighetsbildningslagen 

uppställda kravet för servitutsbildning genom fastighetsreglering, nämligen att servitutet skall 

vara av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning, är 

uppfyllt. [….]  fastigheten [är] för sin ändamålsenliga användning i hög grad beroende av det 

tunnelbanenät den har förbindelse med. För fastigheten måste rimligen alla delar av nätet 

anses vara väsentliga. Väsentlighetskravet enligt sistnämnda lagrum är alltså i förevarande 

fall uppfyllt.” 

 

Fallet NJA 1991 s. 177 ”Hamnfastigheten” handlar om ett ytterligare servitut där avståndet 

mellan härskande och tjänande fastigheter varit förhållandevis långt och där det ansågs 

föreligga ett funktionellt samband mellan härskande och tjänande fastigheter. Det rörde en 

kommunal fastighet, där centrum för hamnverksamheten var belägen, som härskande 

fastighet, vilken gavs rätt att erhålla servitut i andra fastigheter avseende rätt att hålla 

sjömärke och fri sikt till dessa m.m. för farled. Överlantmätaren yttrade beträffande 

servitutsalternativets fördelar för ianspråktagande av mark framför äganderätt eller annan 

form av nyttjande  följande: ”en mycket lämplig form bl a av följande skäl. Servitut är knutet 

till fastighet och ej till person. Servitut är inte heller begränsat i tiden. Servitutsformen kan 

ofta medge ett dubbelutnyttjande av marken och behöver således inte innebära ett totalt 

ianspråktagande. Detta innebär minskade markkostnader för anläggningen och innebär också 

hushållning med mark.” 

Gemensamt för servitutsbildningarna i de båda fallen från 1978 och 1991 är att fastigheterna 

ingått i ett sammanhängande system som medfört att den härskande fastigheten ansetts ha 

kunnat utnyttjas bättre med servitutet. Vid en jämförelse av situationen med järnväg på 

brobanor torde det inte vara omöjligt att härskande fastighet till exempel kan vara 

stationsfastigheter längs järnvägsbanan och tjänande fastigheter sådana där bropelare är 

belägna, då järnväg och stationer längs en sträcka ingår i ett sammanhängande system. 

 

En jämförelse mellan avtalsservitut och officialservitut 
Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan ägarna till två fastigheter som uppfyller de 

rekvisit och formkrav som anges i 14 kap. JB. Det brukar sägas att kraven för servitutsbildning 

enligt FBL är mer restriktiva än vad som gäller en bedömning enligt 14 kap. JB. När det gäller 

servitut enligt FBL ska både rekvisiten i 14 kap. JB och allmänna lämplighets- och planvillkor 

enligt FBL vara uppfyllda. Det vanligaste är att servitutsbildning enligt FBL sker i form av 



fastighetsreglering i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd. 31  Vid servitutsbildning 

enligt FBL finns ett antal regler, både dispositiva, vilka kan åsidosättas genom en 

överenskommelse och indispositiva regler att förhålla sig till, därav bedömningen att kraven i 

FBL är mer restriktiva.  

 

Ett officialservitut är emellertid starkare än ett avtalsservitut. Det gäller alltid mot tredje man 

och följer alltid marken oavsett till vilken fastighet denna hör. Ett avtalservitut kan upphävas 

av parterna själva eller i samband med en överlåtelse, se 7 kap. JB eller exekutiv försäljning 

enligt 12 kap. utsökningsbalken av fastigheten, medan ett officialservitut måste upphävas 

genom ett nytt myndighetsbeslut. 32  Enligt 14 kap JB kan ett avtalsservitut under vissa 

förutsättningar hävas, ersättas av ett nytt avtal mellan parterna eller ogiltigförklaras på formell 

grund. Det kan även upphöra genom åtgärd enligt FBL såsom sammanläggning av fastigheterna 

eller genom beslut i en annan lantmäteriförrättning. Ett officialservitut kan ändras eller 

upphävas enligt bestämmelserna i 7 kap FBL. 

 

Alternativ 
En fråga som kan behöva belysas något i sammanhanget är om tredimensionell 

fastighetsbildning kan vara en lösning för brobanor, som komplement till servitut? Ekbäck 

nämner att det i samband med införandet av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning 

fanns stora förväntningar om ett effektivare säkerställande av bl.a. tunnlar för järnväg, som 

tidigare ibland ianspråktagits med servitut och att det kunde finnas fördelar om utrymmet blev 

en egen fastighet. Tredimensionell fastighetsbildning användes vid markåtkomst för Citybanan 

i Stockholm och Citytunneln i Malmö.33   

 

I propositionen som föregick införandet av reglerna om tredimensionell fastighetsbildning 

anfördes bland annat att servitut kan avse ett tredimensionellt avgränsat utrymme, t.ex. en 

tunnel under markytan. Tidigare hade man kunnat åstadkomma de rättsliga lösningar som 

krävdes för ett ändamålsenligt tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom servitut i många 

fall. Då det finns situationer där servitut inte framstår som en optimal lösning, t. ex. när en 

självständig bruksenhet ska tillskapas eller om det är fråga om ett totalt ianspråktagande av den 

tjänande fastigheten, kan istället tredimensionell fastighetsbildning användas.34 

I propositionen diskuteras särskilt denna fråga i samband med en jämförelse av avtalsservitut, 

fastighetsbildningsservitut och tredimensionell fastighetsbildning, varvid påpekas att servitut, 

särskilt avtalsservitut, kan upphöra att gälla av olika anledningar. Ett upphörande av 

avtalsservitut kan aktualiseras i samband med en överlåtelse eller exekutiv försäljning av den 

tjänande fastigheten. Fastighetsbildningsservitut är mer stabila och har ett starkare sakrättsligt 

skydd än avtalsservitut. Ett servitut av endera slaget måste alltid  kunna knytas till en annan – 

härskande - fastighet. Vidare gäller bl.a. att ett fastighetsbildningsservitut enligt 7 kap. 1 § FBL 

skall vara av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning. I 
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fall där man kan ifrågasätta om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt  vid  servitutsbildningar för 

tredimensionella fastighetsutnyttjanden påpekar propositionen att en tredimensionell 

fastighetsbildning kan vara att föredra.35 Vidare, anförs i propositionen, att tredimensionell 

fastighetsbildning kan vara att föredra för stora kapitalkrävande och komplicerade projekt då 

finansiering genom fastighetspant kan underlättas. Ett servitut ingår i pantunderlag som någon 

slags tillbehör till härskande fastighet, medan en tredimensionell fastighet utgör ett pantobjekt 

i sig. Kommunikationsanläggningar som integreras med eller skär genom andra befintliga 

anläggningar och byggnader kan då vara praktiska att ha som separata fastigheter.36 

Enligt 4 kap. 1 § LBJ gäller att den som enligt en gällande järnvägsplan skall bygga en järnväg 

som tillgodoser ett allmänt transportbehov får lösa in mark eller utrymme som mer permanent 

skall användas för järnvägsändamål enligt planen. Om den aktuella marken eller utrymmet 

besväras av en särskild rätt, får järnvägsbyggaren även lösa in rättigheten. För en markägare 

gäller motsvarande rätt enligt 4 kap. 2 § LBJ att kräva att järnvägsbyggaren löser in denna typ 

av mark eller utrymme. En markägare vars fastighet berörs av en järnvägsplan till den grad att 

omfattande störningar uppkommer, kan tänkas vilja få sin fastighet inlöst och kan ställa krav 

på detta. Inlösen är då inte den enda lösningen. Järnvägsbyggaren och fastighetsägaren kan 

komma överens om en fastighetsöverlåtelse eller, kanske mest praktiskt om järnvägsbyggaren 

t. ex. har en angränsande fastighet, att överenskomma om överlåtelse genom fastighetsreglering 

till hans egen fastighet, självklart mot ersättning till fastighetsägaren. 

 

Mark i anslutning till järnväg 
Man måste även diskutera mark vid sidan av den som åtgår för bropelare; fastigheter som helt 

eller delvis inte kan användas för sitt syfte, med byggnader som hamnar för nära etc. och 

rättigheter som blir obrukbara behöver alltjämt komma i fråga för inlösen. En tanke med den 

här aktuella byggtekniken är, att stora sträckor går över åker och skogsmark, varför intrånget 

blir mindre med brobanor; markägarens rätt till marken skärs inte av, där en järnväg går fram, 

utan upptas punktvis av bropelare och kan fortsatt brukas i stor utsträckning som tidigare men 

med ev. höjdrestriktioner etc.  

 

När det gäller växtlighet och frågor som trädsäkring finns i 4 § 3 kap. LBJ en bestämmelse som 

ger möjligheter att hantera buskar eller träd som hotar trafik- eller driftsäkerheten på järnväg. 

Länsstyrelsen kan medge rätt för järnvägens infrastrukturförvaltare att besluta att de ska 

avlägsnas eller beskäras. I samband med beslutet kan länsstyrelsen föreskriva villkor av olika 

slag, t.ex. för att säkerställa att enskilda intressen inte kränks eller utsätts för olägenheter i 

oskälig utsträckning.37 Ekbäck skriver att det normala är att huvudmannen för järnvägen träffar 

avtal med markägarna utmed bansträckningen om detta – antingen som servitut till förmån för 

                                                             
35 Prop. 2002/03:116,  s. 28 
36 Prop. 2002/03:116,  s. 31. 
37 Prop. 1995/96:2, s. 55. 



järnvägsfastigheten eller som en annan form av nyttjanderätt. Det förekommer även att servitut 

med sådana befogenheter bildas genom fastighetsreglering enligt FBL.38  

Beträffande servitut skriver Nilsson och Sjödin emellertid, att ett exempel på positiva 

prestationer som inte är godtagbara i ett servitutsavtal, är att den tjänande fastigheten åläggs att 

tillse att träd inte växer upp. De påpekar att ett avtal med sådant innehåll inte i sig är ogiltigt 

men att det inte kan ingå som ett moment i ett servitut, utan istället fungerar som en 

obligationsrättslig överenskommelse, bindande endast mellan parterna.39 En lämpligare lösning 

är att parterna träffar en överenskommelse som, oavsett nyttjanderätt, ger järnvägens 

infrastrukturförvaltare rätt att hantera den aktuella växtligheten. 

 

Konklusion 
Frågan om servitutslösningar för markåtkomst i järnvägssammanhang är intressant. Med tanke 

särskilt på rekvisitet visst hänseende för servitut i 14 kap. 1 § JB är det förvånande att det ändå 

är det sedvanliga sättet för markåtkomst för järnvägsändamål. Det finns ett behov av framtida 

utredningar på området rörande ett antal frågor och om konsekvenser och för- och nackdelar 

jämfört med andra former för markåtkomst vid byggande av järnväg och hur regler om 

fastighetsbildningsservitut kan tillämpas i förhållande till bestämmelser i annan lag. För 

järnvägsbyggande på brobanor ter visst hänseende-rekvisitet omedelbart uppfyllt och 

servitutsformen – företrädesvis grundad på överenskommelse med markägaren – framstår 

särskilt lämplig. 

 
Avslutningsvis, med hänsyn till att LBJ ger möjlighet till inlösen men inte hindrar, utan att 

förarbeten snarast utgår från överenskommelser om annan markåtkomst, att Norell och Ekbäck 

skriver att det vanliga tillvägagångssättet för ianspråktagande av mark för järnväg är 

fastighetsreglering (officialservitut), att man vid LBJs tillkomst gjorde ändringar i FBL 

innebärande undantag från vissa servitutsrekvisit, att man vid överenskommelse som ligger till 

grund för ansökan om fastighetsreglering kan bortse från vissa andra servitutsrekvisit och att 

officialservitut har en större sakrättslig tyngd än avtalsservitut, samt att det enligt praxis är 

möjligt att besluta om servitut för fastigheter på visst avstånd från varandra, så vill jag påstå 

inte bara att en järnvägsbyggare som behöver mark för järnvägsändamål kan tillgodose behovet 

genom officialservitut grundad på överenskommelse med fastighetsägaren, utan faktiskt att det 

bör göras på det sättet.  

 

 

 

 

                                                             
38 Ekbäck (2010), s. 21, (2012), s. 79. 
39 Nilsson, Sjödin s. 41. 
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