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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Ett avtal kan ingås av parter för att reglera deras mellanhavanden. En grundbult i svensk 

rätt är att parterna har friheten att ingå avtal med vem de önskar och om vad de vill.1 En 

part har en principiell rätt att förfoga över sin egendom och ingå avtal rörande 

densamma. För en part kan ett avtal syfta till att för framtiden säkra leverans av en 

produkt, vilket leder till att parterna avtalar om en löpande leverans av produkten. 

Samtidigt uppkommer frågan om i vilken tidsmässig utsträckning parterna kan anses 

vara bundna av ett avtal. Kan parterna bli bundna för all evig framtid, eller är parternas 

möjlighet att avtala om avtalstiden begränsad? 

 Ett avtal som löper för all evig framtid kan komma att bli mycket betungande för en 

part på grund av förhållanden som konjunkturförändringar, samhälleliga förändringar 

eller av privata ekonomiska skäl. Exempelvis skulle ett avtal om evig leverans och 

underhåll av skrivmaskiner kunna vara betungande får någondera av parterna. 

Tillverkarens lönsamhet i att producera skrivmaskiner kan med tiden minska varför 

denne istället vill tillhandahålla datorer. För kunden kan problem uppkomma då denne 

vill rationalisera sin verksamhet till datahantering. Finns ingen möjlighet att få 

innehållet ändrat eller att få avtalet till att upphöra skulle parter kunna komma att bli 

restriktiva avseende att ingå långvariga samarbetsavtal.  

 Enbart av den anledningen att parterna inte avtalat om en rätt till uppsägning, 

försvinner inte möjligheten att frånträda avtalet. Högsta domstolen (HD) ansåg i ett fall 

från 2009 att parter i ett återförsäljaravtal har rätt till skälig uppsägningstid.2 Vidare 

finns en möjlighet att jämka avtal som gäller för all evig tid för att på så sätt komma till 

rätta med avtalsvillkor som blivit alltför betungande. I ett fall från 1994 var HD av 

uppfattningen att ett avtal där ena parten blivit avgiftsbefriad för all evig tid kan komma 

att jämkas.3 En part förefaller därmed inte vara tvingad av rättsordningen att utföra 

avtalade prestationer för all evig framtid. 

 På fastighetsrättens område begränsas möjligheten att genom långvariga avtal, binda 

fastigheten. En fastighetsägares möjlighet att binda fastigheten vid en nyttjanderätt har 

                                                
1 SvJT 1995 s 132, s 132. 
2 NJA 2009 s 672. 
3 NJA 1981 s 837. 
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enligt lag begränsats till att gälla i 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år utanför 

detaljplanelagt område.4 Friheten att råda över sin egendom begränsas därmed för 

fastighetsägaren. Syftet med begränsningen är att en fastighetsägare inte ska förlora 

dispositionsrätten över en allt för lång tid.5 

 Undantag från maximitiden är dock upplåtelse av servitut. Ett avtalsservitut är en 

långvarig upplåtelse som är avsedd att vara över evig tid. Enligt departementschefen 

ligger det i begreppet servitut att upplåtelsen ska vara evig. Ett servitut innebär en rätt 

för en fastighet (den härskande fastigheten) att för ett specifikt ändamål, varaktigt 

utnyttja en annan fastighet (den tjänande fastigheten). 6  Den tjänande fastigheten 

kommer således att belastas till förmån för den härskande fastigheten då den härskande 

fastigheten saknar en viktig funktion. Möjligheten att binda en fastighet för evig tid har 

motiverats med att en fastighet kan behöva kompletteras då behov föreligger. 7 

Exempelvis kan fastigheten sakna tillgång till vatten men att den kan kompletteras 

genom vatten från grannfastigheten.  

 Vad som utgör ett servitutsändamål som kan binda fastigheten i evig tid är inte 

fastställt i lag utan bedöms från fall till fall. Servitutet ska främja en mer ändamålsenlig 

markanvändning för att erhålla lagens skydd. Kravet på en ökad nytta är avsedd att 

förhindra att servitut av endast personlig karaktär binder fastigheten i evig tid.8 

 Likt övriga avtalstyper kan för en servitutsupplåtelse förhållandena komma ändras 

med tiden. Exempelvis kan fastighetens jordbruksverksamhet upphöra och fastigheten 

börjar användas som en fritidsfastighet. Det ursprungliga behovet av båtplatser för 

jordbruksdriften kan då ändras till att omfatta båtplats för rekreation. Ska ett 

avtalsservitut då, oavsett vilka ändrade förhållanden som inträder, upprätthållas som ett 

evigt avtal som inte kan bringas till upphörande? 

 

 

 

 

                                                
4 Se 7 kap 5 § JB. 
5 Prop. 1970:20 del B, s 362 f. 
6 Prop. 1970:20 del A, s 262. 
7 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
8 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
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1.2 Syfte, metod, avgränsning 
Förevarande uppsats syftar till att utreda under vilka förutsättningar ett evigt avtals-

servitut kan ändras eller upphävas till följd av att förhållandena ändrats sedan 

upplåtelsetillfället. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar 

att besvaras. 

 

1. Vilka syften uppbär avtalsservitutet som ett evigt avtal och uppnås dessa genom 

reglerna kring servitut? 

2. Vilka förutsättningar krävs för att ett avtalsservitut ska kunna ändras eller 

upphävas? 

3. Vilken betydelse har allmänna avtalsrättsliga principer vid ändring och 

upphävande av avtalsservitut? 

4. Finns vägande skäl för att reformera bestämmelserna om ändring och 

upphävande av avtalsservitut? 

 

Servitut kan skapas dels genom förrättning (officialservitut) och dels genom att parterna 

upplåter servitut genom avtal (avtalsservitut). Då uppsatsen avser att undersöka 

servitutsavtalet som en evig upplåtelse kommer officialservitut att lämnas därhän.  

 Emedan syftet med uppsatsen är att undersöka om förutsättningar för ändring och 

upplösande av avtalsservitut kommer läsaren endast att introduceras för servituts-

rekvisiten.  

 För att uppnå syftet med uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas vilket innebär en rekonstruktion av rättssystemet.9 Metoden innebär att jag 

undersöker lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att utröna rättsläget. Den rätts-

dogmatiska metoden lämnar även utrymme för en komparativ del. Upplåtelseservitutet 

är i grunden ett kontrakt som parterna frivilligt kommit överens om. De allmänna 

avtalsrättsliga principer för ändring och upplösande av ett avtal kommer att utredas för 

att avgöra i vilken mån dessa principer efterlevs gällande avtalsservitut och om 

principerna är direkt tillämpliga på avtalsservitutet. 

 Rättsfiguren servitut har sina rötter från den romerska rätten och har förekommit 

länge i svensk rätt.10 Därmed har det material jag haft att tillgå i många fall varit av 

                                                
9 SvJT 2004 s 1, s 4. 
10 Victorin & Hager, s 167. 
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äldre årgång. Då servitutsbegreppet inte har en särskilt precis definition har både äldre 

och nyare praxis presenterats för att ge läsaren en förståelse för dess innebörd.  

   

1.3 Disposition 
Ett servitut som upplåts är i grunden ett obligationsrättsligt avtal mellan parterna. Dessa 

fastighetsägare har möjlighet att i den mån lagen är dispositiv forma avtalet som de 

själva önskar. Inledningsvis i kapitel 2 kommer de avtalsrättsliga principerna för 

ingående av avtal att beröras. Vidare kommer principerna bakom ändrade förhållanden 

och långvariga avtal att utredas för att ge läsaren förståelse till hur problemen löses på 

obligationsrättslig grund. 

 I kapitel 3 kommer läsaren att introduceras för servitutbegreppet vilket är ämnat att 

skapa förståelse för institutets existens och utformning. Detta för att klargöra på vilken 

grund en fastighet kan bindas i evig tid.  

 Vidare utreds utövningen av servitutsrättigheten i kapitel 4 och på vilket sätt ändrade 

förhållanden kan påverka servitutsavtalets innehåll. I kapitlet utreds även hur servituts-

avtalet kan på kontraktsrättslig grund hävas i enlighet med bestämmelserna i 

jordabalken (JB). 

Kapitel 5 behandlar möjligheten att få till stånd en ändring och möjligheten att 

upphäva ett servitutsavtal genom fastighetsreglering.  

 I uppsatsens avslutande kapitel 6 presenteras resultatet av min utredning. Där 

sammanförs utredningen från föregående kapitel med analyser för att resultera i en de 

lege ferenda diskussion. 
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2 Allmänna principer för långvariga avtal 
 

2.1 Avtal ska hållas 
Ett avtal ingås, enligt avtalslagens (1915:128) (AvtL) modell, när ena anbudsgivaren 

avger en viljeförklaring som anbudstagaren förklarar sig villig att acceptera. Avtalet 

uppkommer genom en förening av parternas samstämmiga viljeförklaringar. 11 

Innehållet och de förpliktelser som avtalet innebär utgörs av viljeförklaringarna. 

 När parterna ingått ett avtal är det av stor vikt att de kan försäkra sig om att för-

pliktelserna som parterna kommit överens om uppfylls. Saknas den säkerheten förlorar 

avtalet sin grundläggande funktion att binda parterna, vilket leder till en osäker 

marknad.12 Följden blir påtaglig för parter som avser att ingå avtal som löper över en 

lång tid. Exempelvis skulle en hyresgäst inte kunna försäkra sig om att denne kommer 

att få bo kvar i den hyrda bostaden. Osäkerhet uppkommer även för hyresvärden då 

denne inte kan försäkra sig om framtida hyresintäkter. Principen om pacta sunt ser-

vanda, att avtal ska hållas, är därmed grunden för avtalsrätten och dess funktion för 

marknaden.13 

 Frågan som uppkommer är i vilken omfattning principen om pacta sunt servanda ska 

tillämpas. En strikt tillämpning av principen innebär att avtalet ska följas oavsett 

ändrade förhållanden. Särskilt vid långvariga avtal kan förhållandena komma att ändras 

med tiden vilket exempelvis kan medföra att ena avtalspartens prestation blir mycket 

mer betungande än avsett vid avtalstillfället.  

 Fram till 1800-talet användes en lösning som tog hänsyn till ändrade förhållanden, 

clausula rebus sic stantibus, om att alla avtal anses ha träffats med ett förbehåll om 

oförändrade förhållanden. En sådan tillämpning kan dock medföra en stor osäkerhet 

rörande långvariga avtal då det kan vara svårt att försöka förutse och reglera alla fram-

tida händelser.14  

                                                
11 Grönfors, s 26. 
12 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 26 f. 
13 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen en kommentar till 3:36, Zeteo. 
14 Hellner m.fl., s 61. 
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Dessa två berörda ytterligheter leder således inte till tillfredsställande resultat vid en 

strikt tillämpning. Nedan sker en genomgång av mer nyanserade principer som kan 

komma att tillämpas på avtal när förhållandena ändrats för parterna. 

 

2.2 Upphörande i förtid vid ändrade förhållanden  
 

2.2.1 Förutsättningsläran 

I enlighet med förutsättningsläran kan ett avtal bli overksamt på grund av bristande 

förutsättningar.15 För att ett avtal ska kunna bli ogiltigt med stöd av förutsättningsläran 

krävs att ena parten ingått avtalet under en felaktig förutsättning som varit väsentlig för 

parten samt att den var synbar för motparten och att risken för denna felaktighet bör 

ligga på medkontrahenten.16 Förutsättningsläran är följaktligen en metod som befriar en 

part som i många fall ångrar sin avtalsbundenhet på grund av att en grundläggande 

förutsättning för avtalets ingående brustit. 17  

 HD avgjorde i NJA 1981 s 269 frågan om ett avtals ogiltighet på grund av bristande 

förutsättningar. I fallet hade kommunen ingått ett förlikningsavtal med en arrendator där 

arrendatorn skulle lämna arrendet på grund av att arrendestället skulle användas för 

bebyggelse. Marken kom dock inte att användas till ny bebyggelse utan uppläts till en 

annan arrendator. HD kom fram till att det ändrade ändamålet för marken var en 

väsentlig förutsättning för att arrendatorn skulle ingå förlikningsavtalet och att det var 

synbart för kommunen. Vidare anförde HD att kommunen haft störst möjlighet att 

överblicka den framtida markanvändningen vilket ledde till att kommunen fick bära 

risken för de brustna förutsättningarna. 

 I ett senare fall, NJA 1993 s 319, bedömde HD om ett fastighetsköp efter lagfart 

utfärdats kunde ogiltigförklaras med stöd av förutsättningsläran. Käranden i målet hade 

på inrådan av en skatteexpert sålt en fastighet till ett av dem själva helägda 

handelsbolag. Syftet var att uppnå skattemässigt fördelaktiga effekter. Försäljningen 

kom emellertid att helt motverka syftet och ledde till förödande skatteeffekter. HD 

anförde att transaktionens enda syfte hade brustit utan parternas förskyllan. Den oriktiga 

förutsättningen gällande skatt grundade därmed rätt till ogiltigförklaring av köpet med 

grund i allmänna rättsgrundsatser.  
                                                
15 Hellner m.fl., s 62. 
16 Hellner m.fl., s 62. 
17 SvJT 1990 s 187, s 188. 
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Vanligtvis har parterna i ett dispositivt avtal rätt att själva välja då avtalet ska komma att 

upphöra. HD inledde det nyss genomgångna fallet med att konstatera att ett köp normalt 

inte kan hävas efter lagfart erhållits bara för att ena parten medger detta. Rättsfallet 

markerar en restriktiv hållning till upphävande av avtal när tredjemansintressen före-

ligger. Lagfarten offentliggör nämligen äganderätten till fastighetsköpet och möjliggör 

för ägaren att pantsätta egendomen.18  

 Enligt min uppfattning får förutsättningsläran en karaktär av en nyanserad clausula 

rebus sic stantibus då avtalet kan anses ingånget med ett förbehåll om att en viss 

väsentlig förutsättning inte får komma att ändras. I det ovan först nämnda rättsfallet ut-

talar HD att parterna regelmässigt får bära risken för att förutsättningarna brister vilket 

leder till slutsatsen att förutsättningsläran utgör ett undantag från huvudregeln om pacta 

sunt servanda.  

 

2.2.2 Jämkning till följd av ändrade förhållanden 

Domstolen har enligt 36 § AvtL möjlighet att korrigera avtalet om resultatet kommit att 

bli oskäligt. Där stadgas att avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om 

villkoret är oskäligt med hänsyn till senare inträffade förhållanden. Inriktningen vid 

bedömningen är var risken för den uppkomna obalansen ska placeras. Är obalansen 

ursprunglig eller är den uppkommen till följd av de senare inträffade förhållandena?19 

Föredragande anförde i förarbetena att skäl för jämkning borde vara vanligare vid lång-

variga avtal än vid momentana, då det är svårare för parterna att överblicka framtida 

händelser.20 

 I fallet NJA 1979 s 731 var avgiften för en arrendeupplåtelse redan låga vid avtalets 

ingående. Det var dock inte visat att avgifterna vad oskäligt låga redan vid avtalets till-

komst. HD, som fastställde Hovrättens (HovR) dom, bedömde att balansen i avtalet var 

orsakad av parterna själva. Skäl fanns därmed inte för HD att ändra i parternas 

prestationer endast av den anledningen att avgiften var låg. HD fann också att 

avsaknaden av en indexklausul i sig inte är oskäligt.  

 I ett senare fall, NJA 1983 s 385, hade parterna avtalat om ett vederlag för en 

arrendeupplåtelse om 30 kr och därtill priset för 100 kg höstvete. HD uttalade vid 

tolkning av partsavsikten framkom att parterna avsett att kompensera jordägaren för en 

                                                
18 Prop. 1970:20 del B, s 299. 
19 SvJT 2002 s 441, s 449 f. 
20 Prop. 1975/76:81, s 127. 
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försämring av penningvärdet. Emellertid kom inte denna indexklausul att motsvara den 

allmänna prisutvecklingen. HD gjorde en jämförelse med ökningen av konsumentpris-

index och kom fram till att arrendeavgiften var anmärkningsvärt låg. Med beaktande av 

den ringa kunskap av indexklausuler som fanns år 1950 ansåg HD att risken för den 

uppkomna obalansen inte skulle placeras på jordägaren varav arrendeavgiften ökades 

till 265 kr och knöts till konsumentprisindex.  

 Rättsfallen visar att HDs benägenhet att jämka ett avtalsvillkor är beroende på vad 

parterna avsett vid avtalets ingående. Är obalansen ett resultat av parternas överens-

kommelse vid avtalsslutet finns inte tillräckliga skäl att korrigera avtalet. Om obalansen 

är ett resultat av prisutvecklingen och parterna avsett att försöka korrigera vederlaget, 

kan skäl finnas för HD att återställa balansen. 

 

2.2.3 Uppsägning 

För många avtalstyper kommer parterna överens om när avtalet ska upphöra att gälla. 

Parterna kan då avtala om att avtalet endast gäller för viss tid, eller att parterna har 

möjlighet att säga upp avtalet. Trots att parterna avtalat om det nyss nämnda kan avtalet 

i vissa fall sägas upp i förtid om viktig grund föreligger. Enligt Hellner föreligger oviss-

het gällande principens tillämplighet för andra avtalstyper utanför dess lagstadgade 

område.21  

 Både i 26 § 1 st. 2 p. Handelsagenturlagen (1991:351) (HagL) och 35 § 1 st. 2 p. 

Kommissionslagen (2009:865) (KommL) går principen om viktig grund att återfinna 

där det framgår att annan omständighet än en parts avtalsbrott ska vara för handen. 

Enligt förarbetena inryms inte endast omständigheter som utgör force majeure utan 

också omständigheter av mindre ingripande natur, som långvarig sjukdom. Vad som 

inte omfattas av uttrycket är när en part vill säga upp avtalet av lönsamhetsskäl eller om 

ena parten själv orsakat omständigheten. Av lagtekniska skäl preciserades inte rekvisitet 

viktig grund ytterligare vilket medför att det är upp till domstolen att bedöma 

omständigheterna i det enskilda fallet.22 Ramberg är emellertid av uppfattningen att 

viktig grund inte kan anses utgöra ett självständigt avtalsrättsligt institut. För det fall att 

principen om viktig grund tidigare varit ett särskilt rättsligt institut menar Ramberg att 

den ersatts av 36 § AvtL.23 

                                                
21 Hellner m.fl., s 64. 
22 Prop. 2008/09:88, s 69 
23 SvJT 2015 s 125, s 137. 
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Gällande principens allmängiltighet kan nämnas fallet Allbrödsfallet (NJA 2009 s 672). 

Rättsfallet rör möjligheten att säga upp ett återförsäljaravtal då inget avtalats. I en 

diskussion om vad som gäller i övriga Västeuropa nämner HD att återförsäljare i 

betydande omfattning ansetts berättigad till skälig uppsägningstid utan att det före-

kommit kontraktsbrott eller viktig grund. Genom HDs anförande borde principen om 

viktig grund ha en tillämplighet utanför det lagstadgade området. Dock kan anföras att 

HD i rättsfallet gör en jämförelse med KommL och HagL då de är närliggande 

rättsfigurer till återförsäljning.  

 Frågan som uppkommer är vad som gäller när parterna underlåtit att avtala om upp-

sägning. Göta HovR har vidare i ett pedagogiskt domskäl redogjort för rättsläget utifrån 

ett antal HD-fall, beträffande möjligheten att frånträda ett avtal då bestämmelse om upp-

sägning saknas.24 För det första påpekade HovR att ett avtal undantagsvis kan anses 

träffat för all framtid. Uppsägning av ett sådant avtal kan enligt HovR ske om det före-

ligger särskilda omständigheter.  Dessa omständigheter föreligger exempelvis om det 

kan antas ha varit underförstått mellan avtalsparterna att avtalet inte skulle kunna sägas 

upp förutom för det fall förutsättningarna för avtalet kom att ändras på ett mer av-

görande sätt. 

 Vidare konstaterade HovR att avtal vanligtvis träffas på obestämd tid. För avtal 

träffade på obestämd tid ska skälig uppsägningstid iakttas för att avtalet ska upphöra. 

Emellertid kan ett avtals giltighetstid ibland vara beroende av vad de avser att reglera. 

Dock framhöll HovR att avtal som har för avsikt att tillhandahålla något inte kan ha 

obegränsad giltighetstid utan måste kunna upphöra genom uppsägning. En sådan upp-

sägningsrätt kunde enligt HovR inte anses vara ovillkorad utan förutsatte att ändrade 

förhållanden inträtt som inte var förutsatta eller bort förutsatta från början.25 

  

2.3 Pacta sunt servanda och långvariga avtal 
Principen om pacta sunt servanda upprätthålls som huvudregel i hög grad i svensk rätt. 

Ändrade förhållanden påverkar avtalets giltighet främst när omständigheterna medför 

att ett fullföljande av avtalet skulle bli för betungande mot vad parterna avsett från 

början. Har viktiga förutsättningar kommit att ändras kan avtalet komma att ogiltig-

förklaras. En konsekvens av detta är att ett avtal i vissa fall kan anses ha träffats med 

                                                
24 RH 2010:40 
25 Se NJA 1946 s 679, NJA 1961 s 642, NJA 1992 s 439, NJA 1994 s 359 och NJA 2004 s 288. 
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villkor att vissa grundläggande förutsättningar inte får komma att ändras. Ändrade för-

hållanden får således inte komma att medföra att syftet med avtalet förloras för ena eller 

båda parterna. 

 En annan situation är när ändrade förhållandena medfört att avtalet blivit oskäligt 

betungande för ena parten. Ett ingånget avtal ska genomföras så länge som 

prestationerna är i balans, så som avsett vid avtalstillfället. Ett långvarigt avtal är ofta 

svåra att reglera i förhand då det är svårt att förutspå kommande händelser som kan 

påverka balansen i avtalsprestationerna. Därmed fungerar 36 § AvtL som en spärr mot 

avtalsvillkor som kommit att bli oskäliga med tiden.  

 Ska då eviga avtal fortlöpa till dess att avtalet blivit oskäligt, eller att någon av de 

väsentliga förutsättningarna brustit? I NJA 1946 s 679 hade ett järnvägsbolag ingått 

avtal med tomtköpare i Storängen om biljettpriser av visst bestämt pris. Efter 40 år 

ansåg järnvägsbolaget att prisändringen avsevärt ökat att avtalet borde jämkas. 

Majoriteten i HD ansåg att priset inte var oskäligt lågt varför avtalet inte kom att 

jämkas. Enligt Dillén synes HD ha analogiserat bestämmelsen i 7 kap 5 § JB om 

maximitid för nyttjanderättsupplåtelser. Enligt honom var HDs inställning att 

försiktighet med att ingripa i avtal ska vidtas innan tidsfristen på 50 år löpt ut.26 Enligt 

Karlgren finns större skäl att jämka avtal som löper kontinuerligt än övriga typer av 

avtal. Särskilda skäl finns enligt honom att jämka eviga avtal som ålägger ena parten en 

positiv prestation, vilket annars skulle medföra en ”juridisk och ekonomisk 

absurditet”.27  

 Ett avtal utan begränsningar i tiden tycks ha en livslängd om 50 år. Efter denna 

tidsfrist förefaller närmast ett antagande göras om att förhållandena genom exempelvis 

prisutvecklingar kan komma att ändra avtalets innehåll, eller att avtalet tjänat ut sitt 

syfte. 

 Vidare kan parterna på det dispositiva området avtala om uppsägning för avtalets 

upphörande. Att parterna underlåtit att reglera rätten till uppsägning medför inte att ett 

avtal anses löpa för evig tid. I Allbrödsfallet berör HD inte frågan om uppsägning av 

avtalet är möjligt, utan fallet rör frågan om vilket uppsägningstid som är skälig. I det 

senare fallet från HovR kan det sammanfattade rättsläget sägas vara att avtal endast kan 

löpa över evig tid i undantagsfall. Fyller avtalet inte längre sitt syfte finns inte skäl för 

att upprätthålla principen om pacta sunt servanda.  

                                                
26 SvJT 1961 s 388, s 390. 
27 Karlgren, s 126. 
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3 Fastighetsägarens dispositionsfrihet 
 

3.1 Möjligheter att binda fastigheten vid evighetsavtal 
Tillgången till mark utgör ett grundläggande behov i samhället. Förutsättningarna för att 

bedriva någon slags verksamhet av betydelse förutsätter tillgång till mark i något 

hänseende.28 Exempelvis kan nämnas att ett åkeri behöver tillgång till vägar och 

människor behöver byggnader för att bo i. Marken kan även utgöra en inkomstkälla där 

ägaren har möjlighet att erhålla avkastning. Till exempel kan en fastighet med skog ge 

avkastning genom att ägaren avverkar skogen.  

 Samtidigt kan ägaren ha en önskan att upplåta marken för annans brukande, för att 

därigenom erhålla avkastning i form av arrendeintäkter. Likväl kan en välvillig granne 

önska att grannen får tillgång till hans fastighet för upplag av virke, då den andra 

grannen saknar utrymme för det ändamålet. 

 I 7 kap 5 § JB regleras möjligheten till upplåtelse av nyttjanderätt på fastigheten. 

Enligt paragrafen begränsas bindningstiden för en upplåtelse till maximalt 25 år inom 

detaljplanerat område och 50 år utom detaljplanerat område. Syftet med bestämmelsen 

är att fastigheten inte ska kunna bindas vid en nyttjanderätt som leder till att en 

fastighetsägare förlorar dispositionsrätten under en allt för lång tid.29 En upplåtelse av 

servitut undantas dock från maximitiden och i förarbetena till JB anförde departements-

chefen att det ligger i begreppet servitut att upplåtelsen i princip ska vara obegränsad i 

tiden.30 En servitutsrätt tillåter en begränsning i fastighetsägarens dispositionsrätt under 

obegränsad tid. 

 Ett servitut avser att reglera rättigheter mellan två fastigheter,31 vilket medför att 

fastigheterna är bärare av rättigheten och inte de tillfälliga fastighetsägarna. Servitutets 

syfte är att tillskapa fastigheten en viktig funktion som är avsaknad inom fastighetens 

gränser.32 Exempelvis kan en fastighet sakna tillgång till vatten, väg eller upplagsplats 

vilket inte kan tillgodoses inom fastighetens gränser. Ett servitut kan därmed bota dessa 

brister och är på så vis ett redskap för att effektivisera användandet av fastigheterna.33  

                                                
28 Victorin & Hager, s 14.  
29 Prop. 1970:20 del B, s 366. 
30 Prop. 1970:20 del B, s 367. 
31 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
32 Victorin & Hager, s 166. 
33 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
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En fastighetsägares avtalsfrihet rörande möjlighet att binda fastigheten på obestämd tid 

är dock begränsad. Servitutsrekvisiten i 14 kap 1 § JBs utformning avser att endast till-

räckligt betydelsefulla rättigheter kan binda fastigheten under obegränsad tid.34 Syftet är 

att fastigheten inte ska komma att belastas av rättigheter som kan anses farliga.35 En 

fastighet ska således inte kunna låsas vid en servitutsrätt som enbart är av personlig vikt 

för en tillfällig fastighetsägare. Vidare kan ett servitut som belastar fastigheten påverka 

fastighetens värde negativt då möjligheten till att förändra dess användning inskränks.36 

Det kan medföra att borgenärernas skydd minskar genom att fastigheten genererar ett 

lägre pris vid eventuell försäljning. För att hindra olämpliga och farliga servituts-

upplåtelser har servitutsrekvisiten utformats för att endast tillräckligt betydelsefulla 

servitut ska tillåtas. Genom dessa väl avvägda rekvisit ska den fasta egendomen 

förhindras från att bindas vid rättigheter som är av personlig karaktär.  

 Fastighetsägares möjlighet att binda fastigheten för all framtid genom avtal 

begränsas genom 14 kap 1 § JB, där servitutbegreppet stadgas. Servitutupplåtelsen 

måste uppfylla rekvisiten stadgade i paragrafen för att utgöra ett servitut. Enligt Victorin 

& Hager är definitionen av servitut inte speciellt precis. Resultatet blir enligt dem att 

domstolen får ansvaret att utveckla begreppet genom praxis vilket även möjliggör en 

anpassning till samhällsutvecklingen.37 Servitut är den upplåtelseform som står till 

förfogande då fastighetsägaren vill garantera en upplåtelse för evig tid. 

 

3.2 Formella krav 
I och med införandet av den nya JB kom krav att ställas på att upplåtelse av servitut ska 

ske skriftligt. Enligt 14 kap 5 § JB ska servitut vara upplåtna skriftligt där den 

härskande och den tjänande fastigheten ska anges samt ändamålet med upplåtelsen. Är 

skriftlighetskravet inte uppfyllda har upplåtelsen inte verkan som ett servitut.  

 Servitutsupplåtelser före ikraftträdandet av JB kunde vara upplåtna muntligen och 

dessa muntliga upplåtelser gäller fortfarande som servitut.38 Att uppnå sakrättsligt 

skydd var dock svårt då de muntliga upplåtelserna inte kunde skrivas in i fastighets-

böckerna.39  

                                                
34 SvJT 2013 s 686, s 686. 
35 Hillers, s 9. 
36 Victorin & Hager, s 168. 
37 Victorin & Hager, s 16. 
38 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
39 Hillert, s 25. 



 17 

 Av 23 kap 1 § JB framgår att ett avtalsservitut kan bli inskrivet. Då servitutet 

inskrivits kommer rättigheten att gälla mot en ny ägare både vid en överlåtelse och vid 

en utmätning av fastigheten.40 Inskrivningen av servitutsrättigheten fyller således en 

avgörande roll för servitutupplåtelsen fortsatta existens. Skulle inte avtalsservitut kunna 

uppnå sakrättsligt skydd skulle tiden för upplåtelsen vara begränsad till en framtida 

överlåtelse eller utmätning. 

 Lantmäteriet kommer dock endast att, i enlighet med 23 kap 2 § JB, göra en formell 

prövning. Lantmäteriets prövning omfattar därmed inte att upplåtelsen uppfyller 

servitutsrekvisiten uppställda i 14 kap 1 § JB. Detta kan medföra att inskrivning sker av 

felaktiga servitut.  

 Ett avtalsservitut är en upplåtelse som ska kräva eftertanke och inte ske i en genom 

att parterna utfärdar utfästelser muntligen. Servitutsavtalet utgör ett betydelsefullt 

institut vilket tydligt markeras genom införandet av ett skriftlighetskrav.  

  

3.3 Servitutsrekvisiten 
 

3.3.1 Ianspråktagande 

Inledningsvis ska en upplåtelse av servitut medföra att den härskande fastigheten 

erhåller en rätt att nyttja, på annat sätt taga i anspråk eller råda över den tjänande 

fastigheten. Med rätt att nyttjande, som utgör den vanligaste befogenheten, ger den 

härskande fastigheten rätt att exempelvis nyttja en väg som löper på den tjänande 

fastigheten. Vidare kan rättighetshavaren på annat sätt taga i anspråk fastigheten genom 

att denne tillåts företa en viss handling som påverkar den tjänande fastigheten. 

Exempelvis rör det sig om situationer där den härskande fastigheten får tillstånd att 

släppa ut rök som kan komma att färdas över den tjänande fastigheten. Slutligen kan ett 

upplåtet servitut innebära att den tjänande fastigheten avskärs rätten att nyttja över 

fastigheten i visst hänseende. Dessa servitut brukar kallas villaservitut och reglerar till 

exempel vilken höjd den tjänande fastighetens hus maximalt får byggas.41 

 Den rätt som upplåts till den härskande fastigheten får dock inte medföra att ett totalt 

ianspråktagande av den tjänande fastigheten skett. Vad som anses utgöra ett totalt 

ianspråktagande har berörts i ett antal rättsfall. I NJA 1983 s 292 hade ägaren av den 

                                                
40 Se 7 kap 11 JB och 12 kap 25 utsökningsbalken. 
41 Prop. 1970:20 del B, s 729 ff. 
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härskande fastigheten genom upplåtelsen fått tillgång till ett större område än dennes 

egen tomt vilket samtidigt underlättade inhägnande av fastigheten. Ett senare fall, NJA 

1996 s 776, rörde en upplåtelse av en travbana på en fastighet. Servitutet avsåg inte hela 

fastigheten utan endast där travbanan var belägen. HD anförde att den tjänande 

fastigheten i princip var avskuren från att bruka sin fastighet trots att inte hela 

fastigheten upplåtits. I båda fallen fann HD att ett totalt ianspråktagande skett varför 

upplåtelserna inte utgjorde servitut.  

 I ett senare rättsfall, Terrassfallet (NJA 2009 s 656), hänvisade HD till de två nämnda 

fallen. HD anförde i fallet att upplåtelser som i de hänvisade fallen är oförenliga med 

rekvisitet då de inneburit ett totalt ianspråktagande av en inte oväsentlig del av mark-

arealen. Terrassfallet rörde upplåtelse av en takterrass till förmån för en 

bostadsrättsförening. Enligt HD hade endast del av byggnad tagits i anspråk vilket i 

regel inte strider mot rekvisitet.  

Av de ovan återgivna fallen framkommer tydligt att upplåtelsen inte får ha 

karaktären av en maskerad äganderätt. Det är således inte oförenligt med servituts-

rekvisitet att en stor del av en byggnad ianspråktages, förutsatt att det inte medför att 

resterande delen av byggnaden blir obrukbar för den tjänande fastigheten.  

 

3.3.2 Ändamålsenlig markanvändning 

Som nämnt inledningsvis i kapitlet är syftet med ett servitut att tillförsäkra en avsaknad 

funktion på fastigheten för att därmed skapa mer funktionsdugliga fastigheter.  Upp-

låtelsen måste således främja en mer ändamålsenlig markanvändning av fastigheterna. 

Kravet innebär dock inte enbart att nyttan i den härskande fastigheten ska öka, utan att 

den totala nyttoeffekten mellan fastigheterna måste öka. För att upplåtelsen ska god-

kännas som ett servitut ska det sammanlagda värdet för de berörda fastigheterna öka. 

Dock krävs inte att nettoeffekten är uppfylld i det enskilda fallet, utan kravet innebär 

endast att nettoeffekten typiskt sett främjar en mer ändamålsenlig markanvändning.42  

 I Fiskerifallet (NJA 1976 s 242) var frågan om inskrivning av servitut i form av 

fiskerätt i en fastighet i Åre kunde ske. Inskrivningsmyndigheten gjorde en restriktiv 

bedömning och fann att rättigheten inte var nödvändig utan tillgodosedde enbart 

subjektiva intressen varför fiskerättigheten inte kunde inskrivas. HD uttalade att 

fastigheten fungerade som en bas för fiske och aldrig använts på annat sätt. I och med 

                                                
42 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
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detta och den större betydelse fritiden fått fanns inget hinder mot att inskriva rättigheten 

som servitut. HD ansåg i och med det att ett fiskeservitut var till nytta för fastigheten 

och att rättigheten kunde inskrivas.  

 HD gjorde i terrassfallet bedömningen om en takterrass som brukades av en 

bostadsrättsförening för kolonilottsodling främjade en ändamålsenlig markanvändning. 

Inledningsvis uttalade HD att terrassupplåtelse för uteplats och brukande av kolonilotter 

i sig är godtagbara servitutsändamål. Vidare framhöll HD att dessa ändamål får anses ha 

större betydelse för boenden än för de som arbetar på ett kontor. Terrassen kunde enbart 

nås genom en av bostadsbyggnaderna varför HD ansåg att den var mer tillgänglig och 

lämpad som terrass för bostadsrättsföreningen. Slutligen bedömde HD att den netto-

effekt upplåtelsen medförde för bostadstomträtten totalt sett ledde till en mer ändamåls-

enlig användning av tomträtterna. 

 Vad som kan medföra en mer ändamålsenlig markanvändning och således binda en 

fastighet för all framtid är otaliga. HDs domskäl i fiskerifallet tyder enligt mig på att 

vissa fastigheter kan ha särskilda funktioner beroende av dess tidigare användning vilket 

kan göra att ett visst servitutsändamål gör fastigheten mer ändamålsenlig. Tydligt är att 

samhällsförändringar såsom vikten av rekreation kan påverka bedömningen av nyttan 

ett servitut kan leda till. 

 

3.3.3 Servitutets varaktighet 

Ett servitut kan inte endast ha en tillfällig karaktär då rättigheten avser att binda 

fastigheten i all evighet. Ändamålet med servitutsrätten måste vara av stadigvarande 

betydelse för att kunna utgöra ett servitut. Detta kan te sig naturligt då principen bakom 

servitutsrätten är att servitutet ska vara obegränsat i tiden. Hinder föreligger dock inte 

vid avtalsservitut att servitutet begränsas till att gälla i tiden. Dock får ändamålet inte 

endast vara av tillfällig karaktär även om tidsbegränsning sker.43  

 En dansbana ansågs av HD i NJA 1961 s 642 ha en allt för begränsad varaktighet 

varför kravet på stadigvarande betydelse inte var uppfyllt. Trots att det enligt HD tydligt 

framgick att dansbanan på grund av kostnaderna för dess uppförande talade för att den 

inte endast tillfälligt skulle vara kvar på platsen, ansågs ändamålet med upplåtelsen inte 

varaktig. Gällande kravet på nytta av stadigvarande betydelse anförde HD i NJA 1997 s 

307 att kravet bör upprätthållas med viss stränghet för att förhindra som enbart är av 

                                                
43 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
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personligt intresse för den tillfällige ägaren. HD fortsatte dock med att framhålla att en 

utveckling skett beträffande behov som varit fastighetsanknutna vilket kunde anses 

tunna ut kravet på stadigvarande nytta. Fallet gällde tillgång till en badplats för allmän-

heten vilket inte bedömdes av HD ha ett sådant funktionellt samband.  

 

3.3.4 Underhåll 

Slutligen får servitutet inte förenas med en skyldighet för ägaren av den tjänande 

fastigheten att sörja för driften, exempelvis snöröjning. Paragrafen undantar underhåll 

av väg, byggnad eller annan anläggning, men utöver dessa exemplifieringar tillåts inte 

en skyldighet att utföra positiva prestationer. 44  I propositionen tydliggör 

departementschefen gränsdragningen mellan vad som utgör drift och vad som utgör 

underhåll. Enligt honom bör ett servitut inte underkännas då övervägande delen utgör 

underhållsmoment och en viss drift förekommer. Anledningen var att utvecklingen lett 

till att vissa komplicerade anläggningar hade behov av speciell tillsyn.45  

 I NJA 2007 s 120 ställdes HD inför frågan om ett servitut kunde inskrivas när det 

förenades med ett avtal om underhåll, drift och ersättning. HD anförde att tolkning av 

begreppet underhåll ska göras försiktigt med tanke på den avgränsning lagstiftaren 

gjort. Istället hänvisade HD till möjligheten med en gemensamhetsanläggning för att 

lösa problemet med driften. 

 

  

                                                
44 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:1 JB, Zeteo. 
45 Prop. 1970:20 s 731 f. 
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4 Servitut som obligationsrättsligt avtal 
 

4.1 Utövningens omfattning 
På grund av att ett servitut binder en fastighet i evig tid kan flera olika fastighetsägare 

komma att nyttja servitutet. I vilken mån en fastighetsägare får utöva servitutet kan vara 

svårt för den enskilda fastighetsägaren att avgöra. Särskild avseende äldre muntliga 

upplåtelser där möjligheten till granskning av avtalshandlingen inte är möjlig då avtals-

villkoren inte finns nedskrivna. I vilken mån servitutet får utövas avgörs därav i 

huvudsak av fastighetens behov.46  

 Av 14 kap 6 § 1 st. JB framgår att den härskande fastigheten skall förfara så att den 

tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. Paragrafen utgör en förhållnings-

regel till hur utövningen av servitutet ska ske. Servitutsavtalet utgör grunden för 

utövandet och vad som avtalats i upplåtelsehandlingen blir således avgörande för 

bedömningen. För det fall parterna är oense om avtalets innehåll blir det upp till 

domstolen att fastställa avtalets innehåll och dess rättsverkningar, vilket sker genom 

tolkning.47 

 Grund för uttolkning av ett avtals innebörd är lydelsen av avtalsvillkor, 

omständigheterna vid dessas tillkomst och vad som kan utrönas om parternas avsikter.48 

Tolkning av lydelsen utgår främst ifrån en språklig analys för att fastställa 

föreställningsinnehållet i de använda uttrycken.49 Avtalets lydelse kan dock inte helt 

isoleras vid bedömningen utan lydelsen ska bedömas utifrån den kontexten i vilket den 

ingår, dels det språkliga sammanhang i vilket det ingår, dels avtalssituationen i övrigt.50 

Trots att avtalets lydelse talar för en viss tolkning kan emellertid omständigheterna vid 

avtalets tillkomst tala för att parterna avsett att uppnå annat än vad den språkliga 

lydelsen ger för handen.51  

 Det kan vara problematiskt för domstolen att bedöma partsavsikterna i ett äldre 

muntligt servitut. Det finns ingen nedskriven text att göra bedömningen från och 

                                                
46 Hillert, s 69. 
47 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s 15.  
48 NJA 1997 s 382. 
49 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s 45. 
50 Lehrberg, s 28. 
51 NJA 1999 s 35. 
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parterna som upplät servitutet kanske inte längre finns vid livet och kan därmed inte 

höras.  

 Vidare kan det vara svårt att vid avtalsslutet kunna förutse och reglera alla potentiella 

händelseförlopp.52 Att den härskande fastigheten inte ska tynga den tjänande fastigheten 

mer än nödvändigt är en princip sedan gammalt vilket lagfästes i och med nya JB. För 

det fall servitutsavtalet inte utpekar omfattningen av utövningen ska utövningen mot-

svara den härskande fastighetens behov. 53 Fastighetens behov kommer på så sätt att ut-

göra en utfyllande funktion av avtalet vilket medför att upplåtelseavtalet inte kräver en 

omfattande precisering. 

 

4.2 Ändrat behov 
Som utrett i kapitel 2 utgör avtal som löper för evig tid ett undantag. Inträder ändrade 

förhållanden som påverkar syftet med avtalet så kan avtalet i vissa fall ogiltigförklaras. 

Ändrade förhållanden kan således utgöra en grund för att frångå ett avtal, i övriga fall 

ska avtalet utföras i enlighet med avtalet. Då servitutsavtalet inte går att säga upp utan 

utgör en evig upplåtelse har tidsfaktorn en stor betydelse. Ett servitut som ansågs 

betydelsefullt för 200 år sedan kan kanske anses vara obetydlig idag. Exempelvis var en 

upplåtelse av badhytter av stor vikt förr i tiden, för att människor skulle ha någonstans 

att byta om. Idag byter människor om i publika omklädningsrum, eller till och med 

endast med skydd av en handduk. 

 Behovet av en komplettering som en fastighet en gång i tiden kan därmed ha ändras. 

Samhällsutvecklingen kan exempelvis leda till att ny teknik utvecklas vilket medför att 

behovet av servitutet upphör. Den härskande fastighetens bostadshus kan förses med en 

luftvärmepump vilket medför att behovet av ved till uppvärmning upphör. För det fall 

behovet minskar får ägaren av den härskande fastigheten, enligt Hillert, tolerera den 

minskade utövningen.54 Å andra sidan kan den härskande fastighetens behov öka med 

tiden, exempelvis till följd av att fastigheten avstyckas och fler boenden får användning 

för servitutet. De avstyckade fastigheterna kan då tillerkännas rätt i dessa fall för att få 

ta del av upplåtelsen. Likväl kan fastigheten utnyttjas på ett nytt sätt, exempelvis 

ombyggnad från sommarstuga till helårsboende, vilket medför att behovet av ved till 

                                                
52 Lehrberg, s 15. 
53 Hillert, s 69. 
54 Hillert, s 69. 
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uppvärmning ökar. Ifall behovet ökar i den härskande fastigheten kommer belastningen 

samtidigt att öka i den tjänande fastigheten.   

 Till följd av att lång tid förflutit och samhället förändrats kan parterna vara oeniga 

om vilken utövning som kan anses omfattas i servitutsavtalet.  I enlighet med 14 kap 11 

§ JB får inte fastigheten belastas utöver vad som följer av upplåtelsen till följd av en 

fastighetsindelning eller till följd av annan ändring i förhållandena. Utgångpunkten i 

bedömningen är vad parterna avtalat i upplåtelsen. Servitutsbelastningen får dock inte 

öka utöver vad som kan anses ha varit förutsatt vid upplåtelsen varken till följd av 

ändring i fastighetsindelning eller andra rubbningar.55 Paragrafen anger dock inte hur 

bedömningen ska ske, utan likt 14 kap 6 § 1 st. JB blir det upp till domstolen att tolka 

avtalet för att utröna avtalets innehåll och vilken utövning som kan anses tillåten.  

 I NJA 1962 s 704 hade en rätt till väg över den tjänande fastigheten kommit att få en 

ändrad utövning då ett församlingshem blivit ägare till den härskande fastigheten. Ett 

flertal turister hade börjat använda vägen som var upplåten med servitut då föreningen 

lämnat företräde till allmänheten till sin fastighet. HD anförde att servitutet inte medgav 

den ökade omfattningen, särskilt med beaktande av att andra vägar fanns att tillgå till 

den härskande fastigheten. Med utgångspunkt i upplåtelsen bedömde HD att 

allmänhetens tillträde till vägen inte kunde anses vara upplåtet i och med servitutet.  

 I fallet bedömdes om upplåtelsen tillät den pågående användningen. Utgångspunkten 

vid bedömningen om en tillåten ökning skett är enligt förarbetena om den kunnat 

förutses vid upplåtelsen.56 Enligt Hillert ligger det nära till hands att anse att en ökning 

täcks av upplåtelseavtalet, om det kunde förutses vid servitutsavtalets ingående.57 

Orsaken till HDs domskäl skulle i enlighet med Hillerts resonemang vara att 

allmänhetens tillträde till vägen inte kunde förutses vid ingåendet av servitutsavtalet.  

 I ett senare fall, NJA 1982 s 69, hade de härskande fastigheterna avstyckats till 

fritidsfastigheter vilket medfört att antalet båtar som anlagts vid båtplatsen ökade. Den 

ursprungliga servitutsupplåtelsen uppläts år 1868 till förmån för ett antal jordbruks-

fastigheter för att tillförsäkra en bas för båtplats, båtuppläggning och virkesupplag 

vilket hade ett naturligt sammanhang med driften för jordbruket. De härskande 

fastigheterna avstyckades emellertid till fritidsfastigheter och med tiden kom behovet av 

virkesupplag att bortfalla medan behovet av parkeringsplatser uppkom. HD anförde att 

                                                
55 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 14:11 JB, Zeteo. 
56 Prop. 1970:20 del B, s 739. 
57 Hillert, s 70. 
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en vedertagen grundsats är att innehållet i ett servitut kan komma att ändras i enlighet 

med vad som är en naturlig följd av samhällsutvecklingen. Den aktuella ändringen i 

servitutet och dess omfattning bedömdes av HD utgöra en sådan naturlig följd.  

 Vidare fortsatte HD med att bedöma om ändringen i servitutets innehåll lett till en 

otillåten ökning av belastningen i enlighet med 14 kap 11 § JB. Genom tolkning av 

servitutsupplåtelsen fann HD att servitutshavarna medgivits en långtgående och 

dominerande rätt till att bruka området, då den tjänande fastigheten hade ett obetydligt 

utrymme att nyttja området. I och med det kunde inte det intensivare nyttjandet, 

ökningen av antal härskande fastigheter eller det ändrade användningssättet gå utöver 

vad den tjänande fastigheten var tvungen att tåla.  

 I fallet hade det ursprungliga behovet av komplettering till följd av jordbruksdriften 

kommit att ändras då fastigheterna styckades av till fritidsfastigheter. Den ändrade 

utövningen kan sägas innefatta ett behov av rekreation. Innehållet kan komma att ändras 

om det utgör en naturlig följd. HD utvecklar inte vad som utgör en naturlig följd, men 

det kan antas att ökningen av förvärv av fritidshus och det ökade behovet av rekreation 

var en bidragande faktor för HDs resonemang. Därmed ansågs ändringarna godtagbara 

av HD från servitutsrättslig synpunkt. HD uttalar inte om kravet på nytta för fastigheten 

krävs för att den naturliga ändringen skulle godtas. Resultatet borde kunna bli att 

innehållet i en upplåtelse av servitut kan komma att kunna ändras i och med samhälls-

utvecklingen, trots att ändringen inte skulle accepteras som ett nytt servitut. 

 

4.3 Hävning vid kontraktsbrott 
Som tidigare nämnt finns, till skillnad från upplåtelse av nyttjanderätt på fastigheten, 

ingen möjlighet till att säga upp ett servitut. Istället tillhandahåller JBs regler en 

hävningsrätt om någon av ägaren till de berörda fastigheterna handlat utöver vad 

servitutet tillåter.58 Hävning utgör en obligationsrättslig rätt att frånträda servituts-

avtalet. 

 Överskrider ägaren till den härskande fastigheten sin rätt eller åsidosätter någon av 

ägarna till fastigheterna sin skyldighet, åligger det, enligt 14 kap 7 § JB, ägaren att full-

göra vad som eftersatts eller återställa vad som rubbats samt ersätta eventuell skada. 

Enligt förarbetena rör det sig om situationer där exempelvis ägaren av den härskande 

fastigheten uppfört en anläggning på den tjänande fastigheten för servitutets utövande. 

                                                
58 SvJT 2013 s 686, s 699. 
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Vidare har ägaren till den tjänande fastigheten brustit i sin skyldighet om denne hindrat 

utövningen av ett positivt servitut eller vidtagit anordningar i strid med ett negativt 

servitut.59 Den härskande fastighetens ägare har överskridit sin rätt om han handlat 

utöver vad som anses tillåtet enligt den i avsnitt 4.2 genomgångna paragrafen 14 kap 6 § 

JB. 

 Om fall som avses i 7 § i samma kapitel är av väsentlig betydelse för fastighets-

ägaren och rättelse inte sker inom skälig tid efter anmaning ger 14 kap 8 § JB rätt för 

fastighetsägaren att häva servitutet och erhålla ersättning för skada. Vad som utgör 

väsentlig betydelse utvecklas inte i förarbetena utan departementschefen hänvisar till de 

allmänna rättsgrundsatserna för hävning.60  

 Enligt allmänna rättsgrundsatser har hävningsfunktionen i första hand en funktion 

som påtryckningsmedel.61 För att hävning ska kunna aktualiseras krävs att en rättelse-

anmaning skett. Den felande parten ska således ha möjlighet att rätta till den otillåtna 

utövningen. Väsentlighetskravet som förekommer för flertalet avtalstyper tjänar till att 

avhålla parter från att på ett oberättigat sätt försöka undkomma ett ofördelaktigt avtal.62 

Då servitutet tjänar till att tillförsäkra en fastighet en saknad funktion bör rekvisitet 

väsentlig betydelse utgöra ett högt ställt krav. Vidare ska väsentligheten bedömas 

utifrån den betydelse det har för den drabbade fastighetsägaren. Lagtextens utformning 

tyder på att en individuell bedömning ska göras utifrån det särskilda fallet. Alltså inte en 

typiserad bedömning utifrån vad som vanligtvis är av betydelse för fastighetsägare i 

allmänhet.  

 I NJA 1991 s 682 bedömde HD frågan om ett väsentligt kontraktsbrott förelåg som 

gav rätt till hävning. HD uttalade att i väsentlighetsbedömningen skulle beaktas att 

avtalet förflutit under en avsevärd tid utan att olägenheter av betydelse hade fram-

kommit. Vidare ansåg HD att avtalsbrottet inte hade sådan tyngd att de kunde anses 

utgöra väsentliga fel i avtalsförpliktelserna. Slutligen fann HD att det fanns grund att 

anta att andra skäl föranledde hävningen än de uppgivna. HDs bedömning i frågan om 

hävning tyder på att det vid långvariga avtalsförhållanden krävs mer än ett dåligt sam-

arbete. De olägenheter som uppkommer ska således vara av betydelse för möjligheten 

att fullgöra förpliktelserna. Framkommer omständigheter som gör det troligt att avtalet 

                                                
59 Prop. 1970:20 del B, s 736. 
60 Prop. 1970:20 del B, s 737. 
61 Hellner m.fl., s 184. 
62 Hellner m.fl., s 185. 
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hävs för att undkomma ett avtalsförhållande talar det emot att rätt till hävning före-

ligger. 

 Den tjänande fastighetens ägare har i enlighet med 14 kap 9 § JB ytterligare en 

möjlighet att häva avtalet och erhålla skadestånd.  Hävningsmöjligheten aktualiseras om 

vederlag ska utgå och den härskande fastighetens ägare inte betalat vederlaget för 

servitutets nyttjande inom en månad efter förfallodagen. Den försummelse som den 

härskande fastighetens ägare har till last får inte vara av ringa betydelse.  

 Vill fastighetsägare häva avtalet på grund av omständigheter som stadgas i 8 § eller 9 

§ måste denne, i enlighet med 14 kap 10 § JB, underrätta den andra fastighetsägaren 

utan skäligt dröjsmål. Har rättelse skett eller vederlaget betalats förfaller rätten till 

hävning.  

 Med beaktande av utformningen av hävningsrätten framkommer att dess funktion 

som påtryckningsmedel är dess primära funktion. I 14 kap 7 § JB nämns särskilt, full-

görande av vad som eftersatts, återställande vad som har rubbats och ersättning av 

skada. Rekvisiten tyder på att kontraktsbrottet i första hand ska avhjälpas. För att grund 

för hävning ska föreligga krävs att kontraktsbrottet är väsentligt. Hävning borde därför 

inte kunna komma på fråga i de fall då det kan avhjälpas.  

 Ett servitutsavtal som fått ett ändrat innehåll till följd av att en lång tid förflutit sedan 

det uppläts kan medföra att en fastighetsägare vill kunna komma ifrån upplåtelsen. 

Frågan som uppkommer är om ett servitut kan hävas då ändrade förhållanden påverkat 

servitutets användningssätt. Klart är att ett servitut som ändrats till följd av en naturlig 

utveckling inte kan hävas med stöd av de obligationsrättsliga bestämmelserna i 14 kap 

JB. Med stöd i NJA 1991 s 682 kan slutsatsen dras att de olägenheter som uppkommer 

måste vara av stor betydelse. En koppling kan dras till att servitutsanvändningen inte får 

utgöra en otillåten belastningsökning. Om det av omständigheterna framgår att den 

tjänande fastighetens ägare själv vill ha användning av området som omfattas av 

servitutet, borde det tala emot att ett väsentligt avtalsbrott föreligger. En ändrad 

användning som inte medför en ökad belastning borde därmed inte kunna angripas med 

stöd av hävning då servitutsavtalet ofta är allmänt hållet. 
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4.4  Obefogad hävning 
Huvudregeln gällande ett avtalsservituts utövande är som ovan utrett att belastningen 

inte får öka utöver vad som är avtalat. Parterna har endast inom ramarna för servituts-

rekvisiten möjlighet att vid avtalsslutet reglera servitutets omfattning. Den framtida 

samhällsutveckling borde parterna sällan kunna förutspå vilket medför att avtals-

innehållet kan komma att ändras trots parternas ursprungliga avsikter. 

 Då ändrade förhållanden inträtt som leder till att utövningen ändras, kan medföra att 

parterna själva har svårt att avgöra om utövningen hålls inom ramen för vad som anses 

utgöra en tillåten belastning. Hävning av servitutet kan som ovan berört endast komma 

på fråga om ena parten gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott. En part kan leva i 

ovisshet om kontraktsbrott i realiteten föreligger vilket skulle utgöra en grund för 

hävning. Därmed kan ena parten göra en obefogad hävning då denne tror att kontrakts-

brott föreligger. Av 14 kap JB framgår inte vilken rättsföljd en obefogad hävning 

medför. När lagregler inte finns att tillgå för avtalstypen i fråga kan ledning kan hämtas 

från närliggande rättsområden.63  

 På det närliggande rättsområdet hyresrätt finns en möjlighet att säga upp lokal-

hyresgästen. 64  Utgångspunkten är dock att förlängning ska komma till stånd. Är 

uppsägning obefogad har hyresgästen enligt 12 kap 57 § JB rätt till ersättning. 

Ersättningen grundar sig i att förlängning inte kommer till stånd och kan sägas ersätta 

förlusten av hyresrätten.65 

 Sker en obefogad hävning av ett köp medför hävningen inte att avtalet upphör. 

Följden blir emellertid att hävningen klassas som ett kontraktsbrott som kan åberopas av 

motparten till stöd för en hävning och medföljande skadestånd. Motparten är dock inte 

tvingad till att häva köpet i sin tur, utan kan kräva att avtalet fullgörs.66 

 För det fall att en obefogad hävning sker gällande ett servitutsavtal borde en rätt till 

skadestånd inte föreligga för den drabbade parten då en skada inte kan anses ha 

uppkommit. Servitutet borde enligt min uppfattning kvarstå trots att hävning skett. En 

möjlighet borde dock föreligga för motparten att åberopa den obefogade hävningen som 

ett kontraktsbrott och därmed erhålla skadestånd för förlusten.  

   

                                                
63 NJA 2007 s 909. 
64 Se 12:3 JB. 
65 Beckman m.fl., Jordabalken en kommentar till 12:57 JB, Zeteo. 
66 Ramberg & Herre, Köplagen en kommentar till 64 §, Zeteo. 
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5 Ändring och upphävande 
 

5.1 Bakgrund 
Föreligger inget kontraktsbrott finns möjlighet för parterna att, i enlighet med reglerna i 

fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL), ändra servitutsavtalet eller få avtalet till att 

upphöra. En hänvisning finns i 14 kap 14 § JB som anger att bestämmelserna om 

ändring och upphävande av servitut genom fastighetsreglering återfinns i FBL.  

 För att få till stånd en ändring eller ett upphävande av avtalsservitutet krävs enligt 1 

kap 1 § FBL att det sker genom fastighetsbildning. På ansökan av en part kommer 

lantmäteriet att genom en förrättning tvångsvis att ingripa i parternas avtal genom 

ändringar eller upphävande. 67  Parterna i en servitutsupplåtelse är dock inte helt 

avskurna rätten att själva komma överens om ändringar eller upphävande av servitutet. 

Enligt 7 kap 8 § FBL kan parterna efter en överenskommelse ändra eller upphäva 

avtalsservitutet utan myndighets inblandning.  

  Reglerna kom att göras inte bara tillämpliga vid fastighetsindelning utan också helt 

fristående.68 Lantmäteriet kan enligt 7 kap 10 § FBL ex officio, det vill säga utan 

ansökan från berörd part, ta upp frågan om ändring eller upphävande. Syftet var att 

inkongruens inte skulle råda mellan avtalsservitut och officialservitut. 69  Servitut 

skapade genom förrättning och servitut skapade genom avtal kan därmed upphävas eller 

ändras på samma grunder. 

   

5.2 Ändringsinstitutet 
Ändringsinstitutet för servitut har i svensk rätt utformats med en begränsad räckvidd. 

Syftet är att ett servitut inte ska kunna ändras till att omfatta nya rättigheter och skyldig-

heter för fastigheterna. Svårigheter skulle uppkomma gällande avtalsservitut som inte 

hade bäst rätt i fastigheten om ändring av servitutet kunde medföra att belastningen i 

princip ökade eller minskade.70 Tanken är att servitutet ska utgöra samma servitut efter 

ändringen, även i prioritetshänseende.71 I 7 kap 3 § 1 st. 2 mom. FBL anges att 

                                                
67 SvJT 2006 s 781, s 781 f. 
68 Prop. 1969:128 del B, s 545. 
69 Prop. 1969:128 del B, s 564. 
70 Prop. 1969:128 del B, s 554. 
71 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen en kommentar till 7:3 FBL, Zeteo. 
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servitutsbelastningen inte får ökas eller minskas i nämnvärd mån. Enligt Hillert tillåter 

rekvisitets utformning endast små justeringar. Önskas ändringar utöver vad paragrafen 

tillåter står ett upphävande och senare nybildning till buds.72 

 Vad som utgör en tillåten ändring stadgas i 7 kap 3 § 1 st. FBL där det anges att 

ändring av servitut genom fastighetsreglering kan avse begränsning, flyttning eller 

annan ändring av det område där servitutet utövas samt meddelande av nya eller 

ändrade föreskrifter i fråga om utövningen som föranledes därav. I första hand tar 

bestämmelsen sikte på lokaliserade servitut som genom ändring ska kunna flyttas till en 

annan del av den tjänande fastigheten, begränsas eller på annat sätt jämkas. Är inte 

servitutet lokaliserat ska särskilt utövningsområde inom fastigheten kunna anvisas 

genom en ändring och därmed kan ändrade eller nya föreskrifter för sättet för 

utövningen meddelas.73  

 

5.3 Ändamålsenligt utnyttjande  
För att en ändring ska kunna komma till stånd genom fastighetsreglering krävs, enligt 7 

kap 4 § 1 st. FBL, att det nuvarande servitutet hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av 

den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdes-

bestämmelser och att olägenheten genom ändringen undanröjs. För det fall att 

olägenheterna som avses i 4 § 1 st. inte kan undanröjas genom en ändring får servitutet i 

enlighet med 5 § 1 st. upphävas. Krav på att ändrade förhållanden ska ha inträffat krävs 

inte enligt första stycket, utan enligt förarbetena är det av ett allmänt intresse att mark-

resurserna används så effektivt som möjligt.74  

 Ett överfartsservitut över en järnväg ansågs hindra ett ändamålsenligt användande av 

järnvägsfastigheten. Risken för olyckor som uppkommer i och med en järnvägskorsning 

eller som nödvändiggör begränsningar i tågens hastigheter utgör olägenheter för 

järnvägsfastigheten. Dessa olägenheter kunde påtagligt hindra järnvägsfastighetens 

ändamålsenliga utnyttjande.75 

 HovR ansåg i sitt remissyttrande till förarbetena det stötande att ett servitut skulle 

kunna bildas för att sedan inom nära tid bli ändrat eller upphävt av ena parten utan att 

ändrade förhållanden påverkat upplåtelsen. Vidare angavs att servitutsrekvisiten i 14 

                                                
72 Hillert, s 72. 
73 Prop. 1969:128 del B, s 554. 
74 Prop. 1969:128 del B, s 557. 
75 NJA 1990 s 389. 
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kap 1 § JB inte hindrar sådana upplåtelser som hindrar en ändamålsenlig mark-

användning.76  

 Departementschefen anförde mot HovRs synpunkter att ändring och upphävande 

utgör det medel att råda bot mot missförhållanden som uppkommit efter servitutets 

tillkomst. För det fall att missförhållanden rådde redan vid tiden för upplåtelsen 

konstaterade departementschefen att det låg nära till hands att föreskriva redan i 

servitutsrekvisitet att servitutet inte får strida mot en ändamålsenlig markanvändning. 

En sådan ordning skulle dock vålla stora problem, särskilt med hänsyn till att 

inskrivningsmyndigheten endast gör en formell prövning av servitutets giltighet.77  

 Hillert ansåg att departementschefen menade att ändamålsenlig markanvändning 

skulle ha samma betydelse i 14 kap 1 § JB som i 7 kap 4 § 1 st. och 7 kap 5 § 1 st. FBL. 

Enligt honom hamnar man då i en prekär situation om inte krav på ändrade förhållanden 

ställs. I sådana fall skulle det innebära att ett servitut som inte uppfyller kraven i FBL 

inte kan ha varit en giltig servitutsupplåtelse från början. Upplåtelsen skulle därmed inte 

gå att angripa med stöd av ändrings eller upphävandebestämmelserna i FBL.78 HD har 

dock i terrassfallet fastslagit att endast en typiserad bedömning ska göras.79 Kravet på 

ökad nytta behöver inte vara uppfyllt i det enskilda fallet. 

 Ett avtalsservitut kan således komma att upphöra kort efter avtalets ingående med 

stöd att servitutet hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av fastigheterna. Tidsfaktorn 

med krav på ändrade förhållanden krävs som ovan visat inte vid denna bedömning. I det 

ovan nämnda fallet med ett överfartsservitut gjordes ingen bedömning av nettoeffekten 

av servitutet. I fallet var servitutet av stor vikt för jordbrukarna då de, om servituts-

upplåtelsen skulle komma att upphöra, var tvungna att ta en längre allmän väg. 

Överfartsservituten ansågs vara undermåliga ur trafiksäkerhetssynpunkt i förhållande 

till dagens järnvägstrafik. Enligt min uppfattning borde ändrade förhållanden ha medfört 

att servitutet ansågs hindra en ändamålsenlig markanvändning. Fallet anger inte när 

servitutet uppläts, men det kan antas att en ökad tågtrafik, ökade tåghastigheter samt 

ändrade trafiksäkerhetsnormer medförde att överfarterna ansågs undermåliga i 

förhållande till dagens trafiksäkerhet. Trots att ändrade förhållanden inte är ett uppställt 

krav för servitutens upphörande eller ändring borde omständigheten indirekt ha 

betydelse för att ett servitut anses hindra ett ändamålsenligt utnyttjande.  
                                                
76 Prop. 1969:128 del B, s 557. 
77 Prop. 1969:128 del B, s 558. 
78 Hillert, s 74. 
79 Se NJA 2009 s 656. 
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5.4 Hindrande av detaljplan 
Liknande problem avseende ändrade förhållanden uppkommer gällande servitut som 

står i strid med en detaljplan eller en områdesbestämmelse. Enligt ovan nämnda 

paragrafer kan ett servitut ändras eller upphävas om det hindrar den tjänande fastig-

hetens användning i enlighet med rådande detaljplan eller områdesbestämmelse. Hillert 

menar att det har inträffat ändrade förhållanden genom ett införande av en ny plan som 

står i strid med ett befintligt servitut. Skulle servitutet istället skapas i strid med en 

gällande detaljplan så som villaservitut skulle det kunna hävdas, enligt Hillert, att 

servitutet inte var giltigt från början.80 Villaservitut avser att hindra ägaren på den 

tjänande fastigheten att exempelvis bygga en villa av en viss storlek. Enligt Hager borde 

sådana villaservitut inte accepteras då detaljplaneringen istället sköts av kommunen.81  

 I ett fall från HovR bedömdes frågan om ett villaservitut kunde nekas inskrivning 

hos inskrivningsmyndigheten. Lantmäteriet var av uppfattningen att ett villaservitut som 

begränsar kommande fastighetsägares möjlighet att i enlighet med detaljplanen bebygga 

sin fastighet, inte främjar en ändamålsenlig markanvändning. HovR ansåg istället att ett 

servitutsavtal som inte direkt står i strid med gällande detaljplan kan främja en 

ändamålsenlig markanvändning. I fallet reglerade avtalet de framtida villornas höjd för 

att på så vis kunna garantera de intilliggande fastigheterna utsikt över vattnet. HovR 

fann att ett sådant servitut skulle öka nettovärdena för fastigheterna. 82  

 HovR synes ha haft ståndpunkten att avtalsservitut som inte direkt står i strid med 

gällande detaljplan kan inskrivas. Problematiken kring att tillåta villaservitut i den 

omfattning som HovR tillät är att fastighetsägare kan komma att inkräkta på 

kommunernas monopol på att detaljplanera områden. I fallet ägde kärande i målet 

samtliga fastigheter och upplät dessa med servitut innan försäljning. Avtalsservitutet ger 

den enskilda individen som planerar att exploatera ett område en möjlighet att själv 

påverka hur området ska komma att se ut. Ägaren av den tjänande fastighetens 

möjlighet att fullt ut förfoga över sin fastighet begränsas därmed. Det är först till följd 

av ändrade förhållanden, att detaljplanen ändras som möjliggör ett upphävande av 

servitutet. 

 

                                                
80 Hillert, s 74. 
81 SvJT 2013 s 686, s 702. 
82 RH 2012:68. 
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5.5 Ändrade förhållanden 
 

5.5.1 Bakgrund 

Även om servitutet inte hindrar ett ändamålsenligt markanvändande eller står i strid 

med detaljplan eller områdesbestämmelse kan ändrade förhållanden utgöra en grund för 

ett servituts upphörande eller ändring. Förslaget till en den nya FBL mötte stor kritik 

från HovR som ansåg att förslaget inte på tillräckligt sätt tog hänsyn till ändrade 

förhållanden.83  

 Kommittén var ovillig att införa ett oavvisligt krav på att ändrade förhållanden 

inträtt. Enligt Kommitteen kunde det inte uteslutas att servitut uppkommit utan att 

servitutet medfört en påtaglig nytta för den härskande fastigheten.84  Departements-

chefen anförde att det är upp till fastighetsbildningsmyndigheten att bedöma om 

servitutet utgjort ett giltigt servitut. Om inte ett giltigt servitut föreligger är inte heller 

bestämmelserna om ändring och upphävande tillämpliga i fallet.85 

 Bestämmelserna om ändrade förhållande kom därmed att främst ta sikte på det fallet 

att nyttan av servitutet minskat. Departementschefen framhöll att fastighetsbildnings-

myndigheten i ett sådant fall får presumera att servitutet från en början fyllt ett behov.86 

 

5.5.2 Positiv nettoeffekt 

I enlighet med 7 kap 4 § 2 st. FBL kan servitutet ändras om det till följd av ändrade 

förhållanden skulle innebära en väsentlig fördel för någon av fastigheterna utan att 

medföra olägenhet av betydelse för den andra fastigheten. Den ändring som åsyftas är, 

som nämnt under avsnitt 5.2, en ändring av området för dess utövning.  

 I fallet NJA 1996 s 110 hade ett servitut ändrats från att omfatta rätt för skogs-

transport till att gälla även transport av hästar samt belägga vägen med grus. HD inleder 

med att konstatera att den ändring som skett inte faller in under 7 kap 3 § FBL och 

därav borde ha upphävts för att senare nybildats. Vid nybildning genom fastighets-

bildning ställs kravet i 7 kap 1 § att det nya servitutet ska vara av väsentlig betydelse för 

den härskande fastighetens ändamålsenliga användning. Trots detta gjorde HDs 

                                                
83 Prop. 1969:128 del B, s 561. 
84 Prop. 1969:128 del B, s 560. 
85 Prop. 1969:128 del B, s 561. 
86 Prop. 1969:128 del B, s 562. 
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bedömningen att rekvisiten i 7 kap 4 § st. 2 FBL fick samma innebörd som 7 kap 1 § 

FBL i detta fall då något tredjemansintresse inte förelåg.  

 HD anförde att det är av väsentlig fördel för den härskande fastigheten att kunna föra 

fram sina travhästar på vägen i fråga med avseende på att ingen annan trafik före-

kommer samt att det innebär ett kortare avstånd, vilket skulle innebära mindre risk för 

trafikolyckor. Gällande rekvisitet olägenhet av betydelse konstaterad HD att den 

nuvarande belastningen endast omfattade transport av skogsmaskiner under korta 

perioder med flera års mellanrum. Ändringen skulle istället medföra en daglig transport 

av travhästar vilket i jämförelse med den ursprungliga belastningen fick anses som en 

olägenhet för den tjänande fastigheten. Slutligen gjordes en avvägning mellan fastig-

heternas intressen för att avgöra om olägenheten var av betydelse för den tjänande 

fastigheten. Bedömningen skedde med ledning av motiven till lagstiftningen, att en 

fastighetsbildningsåtgärd ska medföra en positiv nettoeffekt, vilket ledde till att 

servitutsändringen tilläts.  

 Rättsfallet borde främst ha betydelse i det hänseende att Lantmäteriet felaktigt ändrat 

servitutet trots att belastningen ökat. Trots att belastningen ökade ger fallet vägledning i 

att nettoeffekten av ändringen ska vara positivt. 

 I RH 2007:29 hade ett utfartsservitut bildats genom en förrättning. Emellertid kom 

utfarten att bebyggas på en annan placering än servitutet utpekade. Frågan för HovR var 

om servitutet kunde ändras till att omfatta den felaktigt placerade utfarten. HovR 

konstaterade att ändrade förhållanden skett då fastigheten ändrats från att vara en 

bostadsfastighet till en bostadsfastighet med hästhållning. Avseende intresse-

avvägningen konstaterade HovR att en ändring skulle medföra att ett större område av 

fastigheten kunde tas i anspråk för djurhållning. Dock skulle det endast medföra en 

marginell förbättring. Enligt HovR skulle anläggningen av en ny väg inte medföra allt 

för stora kostnader varför ett påtagligt behov genom en ändring inte ansågs föreligga.  

 De två ovan nämnda rättsfall visar att rekvisitet ändrade förhållanden är ett lågt ställt 

krav. Det krävs således inte att de ändrade förhållandena påverkat fastigheten i en 

negativ riktning. Istället är det avgörande rekvisitet i paragrafen att ändringen medför en 

bättre användning av fastigheten.  
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5.5.3 Minskad nytta 

I enlighet med 7 kap 5 § 2 st. FBL kan ett servitut upphävas om servitutet till följd av 

ändrade förhållanden inte behövs för den härskande fastigheten eller om nyttan är ringa 

i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Paragraferna tar sikte på den 

situationen att nyttoeffekten minskat och servitutet därmed blivit onyttigt. 87 

Lantmäteriet har att bedöma nyttan med servitutet vid tiden för förrättningen.88 Skulle 

lantmäteriet bedöma att en ändring medför att nyttoeffekten skulle öka kan en ändring 

ske, om inte får servitutet upphävas. Genom det låga kravet på en ringa nytta borde ett 

servituts överlevnad till följd av minskat behov hos den härskande fastigheten vara 

starkt. Det ursprungliga behovet som fanns vid servitutets tillkomst behöver inte före-

ligga för servitutets fortlevnad. Dock kan anföras att kravet på stadigvarande betydelse 

borde medföra att behovet inte kan minska inom allt för nära framtid från servitutets 

uppkomst.  

 Då bedömningen av ett servituts nytta görs utifrån upplåtelsetillfället kan servitut 

belasta en fastighet trots att ändamålet med upplåtelsen idag inte skulle accepteras som 

ett servitut. I ett fall från HovR uppkom frågan om en upplåtelse av badhytter utgjorde 

ett servitut. I målet framhålls att badhytter var av stor vikt vid upplåtelsen och att netto-

effekten vid tiden för upplåtelsen var uppfylld.89 Idag borde en badhytt inte ha stor 

betydelse för någon som avser att bada då ombyte antingen sker i allmänna 

omklädningsrum eller bakom en handduk. Trots detta kvarstår servitutet och frågan 

uppstår om servitutet skulle kunna upphävas med stöd av 7 kap 5 § 2 st. FBL. Enligt 

min åsikt bör en badhytt fortfarande ha en viss nytta, dock inte med avseende på syftet 

för upplåtelsen, men som förvaringsutrymme för exempelvis strandtillbehör. Kravet på 

ringa nytta borde därmed inte vara uppfyllt.  

 I förarbetena till FBL uppmärksammade HovR problematiken kring servitut där 

förhållandena ändrats så väsentligt vilket påverkat servitutsändamålet. HovR var av 

åsikten att ett servitut skulle kunna upphävas i en sådan situation eftersom att servituts-

ändamålet ansågs förfallet. 90  HovRs invändning fick inte genomslag. Enligt min 

uppfattning skulle en sådan ordning vara att föredra. Bedömningen skulle inte endast ta 

hänsyn till nyttan, utan själva ändamålet skulle kunna förfalla. Ett servitut så som 

badhytteservitutet skulle därmed kunna bringas till upphörande med stöd av att 

                                                
87 Hillert, s 75. 
88 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen en kommentar till 7:5 FBL, Zeteo. 
89 T-1355-08 
90 Prop. 1969:128 del B, s 561. 
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ändamålet för upplåtelsen inte längre uppfylls. En sådan ordning skulle ta större hänsyn 

till den tjänande fastighetens behov. 

  

5.5.4 Övergivna servitut 

Med tiden kan ett behov av att utöva ett servitut upphöra. I 7 kap 5 § 2 st. FBL stadgas 

en möjlighet till upphävning om servitutet inte utövats under avsevärd tid och kan anses 

övergivet. För det fall att det är uppenbart att servitutet är övergivet och att ett 

upphävande av servitutet inte minskar den härskande fastighetens värde, behövs enligt 3 

st. inte den ägaren höras vid förrättningen. 

 Ett servitut upphör inte att gälla automatiskt enbart för att ändamålet med upplåtelsen 

förfallit. Då avtalsservituten måste inskrivas för att erhålla sakrättsligt skydd kan 

registret komma at belastas av onyttiga servitut då dessa inte automatiskt försvinner från 

registret.91 

 Ett upphävande av övergivna servitut kan ske genom ett enkelt förfarande. 

Fastighetsbildningsmyndigheten kan dock enbart upphäva på den berörda grunden om 

det står utom varje tvivel att servitutet är onyttigt. Med ett sådant onyttigt servitut avses 

att servitutet inte utövas och det framgår av omständigheterna att det är övergivet. 

Vidare krävs att servitutet saknar ekonomiskt värde. För att upprätthålla rättsäkerheten 

och den enskildas rätt måste fastighetsbildningsmyndigheten vid bedömningen av om 

servitutet är onyttigt vidta stor försiktighet och skapa sig ett säkert beslutsunderlag.92 

 

5.6 Ersättning till följd av ändringar av servitut 
För det fallet att ett servitut ändras eller upphävs ska ersättning utgå till den härskande 

fastigheten för dennes förlust.93 Beräkningen av ersättningens storlek sker i enlighet 

med 5 kap 10 § FBL. Den värdeförändring som ändringen av servituträttigheten orsakar 

på fastigheterna ska utjämnas i pengar.  Av 5 kap 10 a § 2 st. FBL framgår att för det 

fall åtgärden utgör ett expropriationsfall ska ersättningen utgå med marknadsvärdet plus 

ett påslag om 25 %. Utgör åtgärden istället ett vinstdelningsfall ska enligt 5 kap 10 a § 3 

                                                
91 Prop. 1988/89:77, s 59. 
92 Prop. 1988/89:77, s 59. 
93 Prop. 1969:128 del B, s 403. 
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st. den sammanlagda vinsten som fastighetsregleringen medför delas mellan fastig-

heterna.94 

 Har servitutet kommit att bli onyttigt ska ingen ersättning utgå, då servitutet 

egentligen upphört.95 Genom att den härskande fastigheten inte längre har något behov 

av servitutsupplåtelsen kan det således anses att denne inte förlorar något ekonomiskt på 

att servitutsbelastningen tas bort från den tjänande fastigheten.96 

 Annorlunda blir fallet då servitutet fortfarande fyller en viktig, eller åtminstone en 

funktion. Värdet av servitutet kan vara högt och det kan bli dyrt att kräva dess upp-

hävande. I terrassfallet som berörts i avsnitt 3.3 var frågan om upplåtelse av en 

takterrass kunde anses utgöra ett giltigt servitut. Rättsfallet är av intresse ur ett 

ersättningsperspektiv. HSB hade uppfört byggnader på Reimersholme för att sedan sälja 

vidare kontorsbyggnaden. Innan försäljningen upplät HSB takterrassen med servitut till 

förmån för bostadsrättsföreningen. Sedermera kom en ny detaljplan att gälla som tillät 

ytterligare två våningar på kontorsbyggnaden, där takterrassen var lokaliserad. 

Servitutet hade därmed kunnat upphävas med stöd av att det hindrade den gällande 

detaljplanen. Käranden hade dock endast stämt med anledning av att få fastställt att 

upplåtelsen inte utgjorde ett servitut. Troligen skulle ersättningen för att få ett servitut 

för en takterrass i centrala Stockholm vara för stor för att ett sådant yrkande skulle vara 

lönsamt. Enligt käranden uppgick värdet av servitutsupplåtelsen till omkring 500 000 

kr. 

 Incitament för att initiera en fastighetsreglering gällande upphävande eller ändring av 

servitut kommer att för många styras av vilken storlek på ersättning åtgärden kan 

komma att resultera i. Då bedömningen av ersättningens storlek utgörs värdeförändring 

på fastigheten som sker kommer det således att finnas färre som vill upphäva eller ändra 

servitut i storstäderna.  

 Så som visat från terrassfallet så kan parterna i första hand önska att domstolen 

fastställer att ett servitut inte föreligger. Ersättningsbestämmelsen 5 kap 10 § FBL ska i 

dessa inte tillämpas. Följaktligen finns skäl att upprätthålla restriktivitet gällande 

servitutsrekvisiten. En markägare bör inte bli ersättningsskyldig på grund av att tidigare 

ägare varit generös med att upplåta servitut och dessa personliga servitut accepteras av 

domstolarna. Det är som nämnts inledningsvis endast tillräckligt betydelsefulla 

                                                
94 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen en kommentar till 5:10 a, Zeteo. 
95 Hillert, s 73. 
96 NJA 1981 s 733. 
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upplåtelser som ska kunna binda fastigheten i evig tid. Övriga behov kan tillfredsställas 

genom upplåtelse av nyttjanderätt.  

 I andra hand kan en part yrka på att servitutet blivit onyttigt och ska upphävas. Är 

nyttan ringa blir därmed också ersättningen ringa. I ett fall från Miljööverdomstolen 

fastslogs att ett servitut inte blir onyttigt bara av den anledningen att en detaljplan 

hindrar dess nuvarande användning. Domstolen konstaterade att ersättningen ska 

bedömas utifrån nu gällande detaljplan och att i fallet möjliggjorde upphävandet av 

servitutet en byggrätt. Ersättningen bestämdes till 3 288 560 kr.97 En initiering av en 

fastighetsreglering för att upphävande av ett servitut kan således kan bli kostsamt. 

Lantmäteriet hade i fallet från Miljööverdomstolen bestämt ersättningen till 100 000 kr. 

Vilken den slutliga ersättningen blir är en bedömningsfråga som många gånger kan vara 

svår att förutse.  

 

  

                                                
97 MÖD 2015:10 
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6 Analys och resultat av utredning 
 

6.1 Servitutsrättsliga syften 
Fastighetsrätten präglas av synen att fastigheter utgör ett tillgångsslag av särskild 

samhällelig vikt. Dess främsta syfte är att på ett rationellt sätt tillskapa fastigheter som 

bringar största möjliga nytta ur ett samhälleligt perspektiv.98 Detta syfte framträder 

tydligt gällande servitut där grunden för dess tillkomst är att nyttan mellan fastigheterna 

ska ökas. 

 Samtidigt avser principen om jordägarens frihet att skydda en fastighetsägare från att 

allt för betungande avtal belastar fastigheten.99 De genomgångna servitutsrekvisiten i 

avsnitt 3.3 syftar till att förhindra godtyckliga upplåtelser som endast fyller en funktion 

av en personlig karaktär. För att tillförsäkra kommande fastighetsägaren friheten att 

disponera över fastigheten, genom att inte rättigheter av endast personligt slag binder 

fastigheten, krävs att servitutsrekvisiten upprätthålls med stränghet. Av särskild vikt är 

enligt min åsikt att kravet på ändamålsenlighet efterlevs. Enligt mig kan servitut som 

innebär rekreationsändamål ifrågasättas ur ändamålsenlig synpunkt. Som framförts i 

uppsatsen har servitutsändamål så som av fritidskaraktär tillåtits i form av terrasservitut, 

sportfiskeservitut och badhytteservitut. Självfallet leder dessa typer av servitut till att 

den härskande fastigheten ökar i värde då sådana typer av rättigheter efterfrågas idag. 

Samtidigt ifrågasätter jag om sådana servitut är tillräckligt nödvändiga och betydelse-

fulla för att tillåtas binda fastigheten i evig tid. Enligt min uppfattning tangerar dessa 

ändamål till att utgöra rättigheter av personligt slag. Tillgång till vatten är ett grund-

läggande behov för att människor ska kunna leva på fastigheten och borde inte påverkas 

märkvärt av samhällsutvecklingen. Vad som utgör viktiga nöjesaktiviteter idag har med 

sannolikhet inte samma prioritet om 50 år, med avseende på att livsstilar och rådande 

uppfattningar ändras med tiden. 

 Vidare kan ändamål som ökade nyttan i fastigheterna vid upplåtelsetillfället med 

tiden leda till att servitutet får ett ändrat innehåll. Ett exempel som använts 

genomgående i uppsatsen är badhytteservituten. Badhytterna var nödvändiga vid sekel-

skiftet då män och kvinnor inte kunde byta om tillsammans. Med tiden har emellertid 

dessa badhytter använts som förråd, eller till och med byggts om till bastu. Att upprätt-

                                                
98 Ahlinder, s 39. 
99 SvJT 2013 s 686, s 688. 
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hålla servitutsavtalet som ett evigt avtal medför i dessa fall att fastighetsägaren får tåla 

att badhytterna ändrar ändamål som inte idag skulle godtas som en ny upplåtelse av 

servitut. Den ena sidan av fastighetsägarens dispositionsfrihet är rätten att upplåta rättig-

heter i fastigheten. Den andra sidan av dispositionsfriheten är möjligheten att ändra 

innehållet i avtalet eller upplösa avtalsförhållandet för frigöra fastigheten från bundna 

rättigheter. 

 

6.2 Förutsättningar för ändring och upplösande 
 

6.2.1 Hävning enligt JB 

JBs regler tillhandahåller en obligationsrättslig grund för avtalsförhållandets upp-

lösande. För det fall att endera parten begår ett kontraktsbrott finns möjligheten till att 

häva avtalet. Lagstiftaren har därmed markerat servitutsupplåtelsen som ett obligations-

rättsligt avtal. 

 Förutsättningarna för att JBs bestämmelser om hävning ska kunna tillämpas är att 

ägaren överskridit sin rätt som servitutsupplåtelsen grundar, eller brister med 

betalningen. Den felande parten ska efter rättelseanmaning ha möjlighet att åtgärda 

felet.  

 Jag har emellertid i min undersökning inte hittat något rättsfall på området. En 

slutsats som kan dras är att antingen tvistas det sällan om frågor om hävning av 

servitutsavtal, eller så tillämpas bestämmelserna sällan. Enligt min uppfattning borde 

hävningsgrunden i många fall vara svår att tillämpa. Servitutsavtal är ofta allmänt hållna 

då servitutsrekvisiten inte tillåter för stora variationer. Gränsen för när ett kontraktsbrott 

föreligger bör vara svårare att avgöra gällande äldre servitutsavtal som ingåtts 

muntligen än för skriftliga. Den obligationsrättsliga grunden för frånträdande av avtalet 

borde därav sällan komma att tillämpas.  

 

6.2.2 Ändring eller upphävande enligt FBL 

Det fastighetsrättsliga syftet att uppnå en effektiv och rationell markanvändning går att 

finna förankring i FBLs bestämmelser om ändring och upphävande. Inledningsvis kan 

ett servitut ändras eller upphävas om servitutet hindrar en ändamålsenlig mark-

användning. Vidare kan servitut som hindrar ett genomförande av detaljplan eller 

områdesbestämmelse ändras eller upphävas. Det uppställs som utrett i avsnitt 5.3 inga 
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krav på att ändrade förhållanden inträtt, utan avser att underlätta att marken ur ett 

samhälleligt perspektiv utnyttjas på bästa sätt.  

 Ändrade förhållanden som grund för upphävande aktualiseras först då nyttan av 

servitutet minskat eller till och med upphört. Ett servitut som inte fyller samma funktion 

för att skapa rationella fastigheter bör kunna upphävas. Ändrade förhållanden kan även 

inverka på en parts möjligheter att ändra servitutet. Resultatet av ändringen ska i dessa 

fall leda till en ökad nytta hos den ena fastigheten utan att medföra olägenheter av 

betydelse för den andra. 

 Enligt min uppfattning fyller FBLs bestämmelser om ändring och upphävande främst 

en funktion som ett samhälleligt medel att effektivisera fastighetsanvändandet. 

Bestämmelserna i FBL tar inte hänsyn till den tillfälliga fastighetsägarens personliga 

preferenser. En part kan inte ändra eller upphäva ett avtalsservitut, till skillnad från 

allmänna avtal, enbart på den grunden att upplåtelsen kommit att bli för betungande för 

fastighetsägaren. Upplåtelsen måste hindra ett viktigt allmänt ändamål för att dess eviga 

upplåtelsetid ska kunna upphöra. Ändrade förhållanden får endast en sekundär roll vid 

möjligheten till att ändra eller upphäva en upplåtelse. Servitut som inte blivit helt 

onyttiga kommer att fortlöpa till dess att nyttan är ringa, eller till dess att servitutet 

hindrar en ny detaljplan eller i övrigt hindrar en ändamålsenlig markanvändning. Det är 

följaktligen samhällets intresse av att fastigheten brukas på ett så effektivt sätt som 

möjligt som är grunden för servitutets upphörande eller ändring. 

 Servitutsupplåtelserna kommer därmed att kunna anpassas till samhällsutvecklingen 

trots att de inte skulle godtas som en ny upplåtelse. En viss elasticitet föreligger således 

gällande servitutsupplåtelsen. Exempelvis borde inte badhytteservituten gå att angripa 

med stöd av bestämmelserna i FBL. Tillgången till en badhytt för den härskande 

fastigheten, som kanske inte ligger intill vattnet, bör öka värdet på fastigheten. Trots att 

den tjänande fastigheten i princip förlorar möjligheten att använda marken då flertalet 

badhytter är upplåtna får badhytteservituten kvarstå. Nyttan för den härskande 

fastigheten bör överväga den minskning av nytta som den tjänande fastigheten belastas 

med. Ett borttagande av badhytterna möjliggör för den tjänande fastigheten att nyttja 

stranden, samtidigt medför strandskyddet att övrig byggnation inte borde vara möjlig. 

Att inte tillåta ett upphävande av badhytteservituten borde innebära att lagstiftaren anser 

att marken utnyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt än utan badhytterna. Som tidigare 

nämnt ifrågasätter jag nödvändigheten i att upprätthålla ett sådant servitut. Det synes 
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enligt mig endast vara till följd av en ny detaljplan som badhytterna kan angripas. 

Exempelvis om området ska exploateras till förmån för en hamn.  

 Även om någon av grunderna för ändring eller upphävande är tillämpliga i fallet 

medför dess tillämplighet att ersättning ska utgå. Incitament kan därmed föreligga att 

istället angripa servitut med grunden att servitut inte föreligger.100 Vid upphävande av 

ett servitut ska marknadsvärdet ersättas med tillägg på 25 %, eller ska vinsten som upp-

kommer delas mellan fastigheterna. Ett upphävande kan bli väldigt kostsamt vilket leder 

till att det inte blir lönsamt att genomföra.  

 Förutsättningarna för att ändra eller upphäva ett avtalsservitut blir i praktiken väldigt 

begränsade. Det är således främst servitut som på grund av ändrade förhållanden 

kommit att bli onyttiga som är ekonomiskt lönsamma att upphäva.  

 

6.3 Avtalsrättsliga principers betydelse och tillämplighet 
 

6.3.1 Betydelse för servitutsavtal 

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer kan som utrett under avsnitt kapitel 2 avtal 

upplåtna för all evig tid inte anses ha obegränsad rättslig giltighet. En part måste kunna 

få ett avtal till att upphöra. Att binda parter för all framtid kan leda till absurditeter och 

avskräcka parter från att ingå långvariga avtal. Samtidigt utgör principen om pacta sunt 

servanda ett skydd för att garantera att avtal hålls. Avtalsrätten måste tillhandahålla en 

pragmatisk avvägning mellan principen att avtal ska hållas och möjligheten att kunna 

frånträda ett avtal. 

 Parter i ett ekonomiskt löpande samarbetsavtal kan, trots att inget avtalats, säga upp 

avtalet till upphörande med skälig uppsägningstid. Vidare har ändrade förhållanden en 

stor roll när avtalet kommit att få en annan betydelse än avsett. De genomgångna 

principerna utredda under avsnitt 2.2 kan sägas förhindra absurda resultat. Då svårig-

heter föreligger för parter att förutse varje möjlig händelse tillhandahåller rättssystemet 

en möjlighet att genom dessa principer justera eller upplösa avtalsförhållandet. 

 Huvudsyftet för fastighetsrätten är att tillskapa effektiva och ändamålsenliga 

fastigheter. Syftet skiljer sig således från avtalsrättens syfte att skapa en effektiv 

marknad. Emellertid kan ekonomiska anspråk finnas för en fastighetsägare. Parter kan 

                                                
100 Se NJA 2009 s 656. 
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upplåta servitut enbart av den anledningen att ägaren av fastigheten är i behov av 

ersättning.  

 Vidare kan en granne av välvilja upplåta ett servitut utan att ersättning utgår. 

Servitutsupplåtelsen får enligt mig i ett sådant fall karaktären av en gåva. Med tiden kan 

servitutsupplåtelsen få en annan karaktär än vad som avsetts vid upplåtelsetillfället. 

Även om den välvillige grannen har rätt att upphäva eller ändra servitutet enligt 

bestämmelserna i FBL, så kan denne få betala en stor ersättning till den härskande 

fastighetens ägare. 

 De allmänna avtalsrättsliga principerna synes inte ha någon större förankring i FBLs 

bestämmelser om ändring och upphävande. Till skillnad från avtalsrättsliga principer 

utgör ändrade förhållanden främst ett medel för att upphäva servitut som kommit att bli 

onyttiga. Enligt allmänna principer anses ändrade förhållanden kunna upplösa ett avtal 

då de inverkat på avtalets syfte eller kommit att bli för betungande för en part.  

 

6.3.2 Tillämplighet på servitutsavtal 

Till skillnad från bestämmelserna i FBL skulle en tillämpning av allmänna 

avtalsrättsliga principer kunna ta större hänsyn till att ändrade förhållanden påverkat 

upplåtelsen på ett sätt som inte varit förutsebart.   

 Den viktigaste grunden för ett avtals korrigering eller upphörande är jämkning i 

enlighet med 36 § AvtL.101 Vid generalklausulens införande anfördes att behov fanns 

för dess tillämplighet över hela förmögenhetsrättens område, men även mellan 

exempelvis myndigheter och enskilda om rättsförhållandet hade avtalsrättslig 

karaktär.102 36 § AvtL är dock uppbyggd genom att jämkning kan komma till stånd då 

ett avtal blivit oskäligt betungande för någon av parterna. Gällande servitut är parterna i 

princip fastigheterna och inte ägarna. Servitut avser att reglera en saknad funktion på 

fastigheten och inte personliga förhållanden.  

 Grunden för dess tillämplighet är dock att ett servitutsavtal kommit att bli oskäligt 

till följd av ändrade förhållanden. För att generalklausulen ska kunna vara tillämplig på 

servitutsavtal krävs att ett upprätthållande av servitutet skulle kunna anses oskäligt 

gentemot fastigheten som sådan. Med beaktandet av syftet med servitutet borde en 

tillämpning kunna ske av 36 § AvtL då det blivit oskäligt till följd av ändrade 

förhållanden att fastigheten är bunden av servitutsrättigheten för evig tid. Med det sagda 

                                                
101 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen en kommentar till 3:36 AvtL, Zeteo. 
102 Prop. 1975/76:81, s 36 
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skulle servitutet gällande exempelvis badhytterna kunna lämnas utan avseende enligt 

min mening. Oskäligheten ligger i att fastigheten belastas av ett badhytteservitut som 

med tiden istället fått funktionen av förråd för de härskande fastigheterna.  

 Vidare grundar sig förutsättningsläran i att en väsentlig förutsättning brustit som 

motparten kunnat överblicka och att den åsamkade parten aldrig skulle ingått avtalet om 

han haft kännedom om den omständigheten. Förutsättningsläran bygger således på en 

riskfördelning, det vill säga vem som ska bära risken för de ändrade förutsättningarna. 

En förutsättning för att ett servitutsavtal upplåts skulle kunna vara att trygga en 

avsaknad funktion för den härskande fastighetens jordbruk. Upphör jordbruket och 

fastigheten avstyckas till fritidsfastigheter skulle en förutsättning kunna sägas ha brustit. 

Svårigheten med att tillämpa förutsättningsläran på en servitutsupplåtelse föreligger 

beträffande riskfördelningen. Att en förutsättning varit väsentligt för ena fastigheten 

borde endast vara synbart undantagsvis. Ett exempel är då den härskande fastigheten 

haft för avsikt att stycka av sin fastighet och upphöra med jordbruket kort efter 

servitutet upplåtits.  

 Slutligen kan sägas att principen om viktig grund skulle ha begränsad eller ingen 

tillämplighet på servitutsförhållanden. Att en fastighetsägare exempelvis blir långvarigt 

sjuk inverkar inte på upplåtelseavtalet. Dock borde händelser av force majeure-karaktär 

inträffa, exempelvis en brand som bränner upp hela skogen där den härskande 

fastigheten har rätt att ta virke från. 

 Trots att en tillämpning av principerna i vissa fall skulle kunna anses vara påkallat 

beträffande servitutsavtal tror jag att domstolarna skulle vara obenägna att tillämpa dem 

då lagstadgade möjligheter finns. Emellertid skulle principernas tillämpning enligt min 

uppfattning kunna leda till rimligare resultat. Större vikt skulle läggas vid skälen för 

upplåtelsen. En part med vetskap om den kommande samhällsutvecklingen skulle 

kanske aldrig ha upplåtit ett servitut. Har ändrade förhållanden kommit att minska 

nyttan markant i servitutet men inte till den mån att det kan angripas med stöd med FBL 

ser jag inte skäl att upprätthålla det eviga avtalet. 
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6.4 Behov av reformation 
Lagstiftaren har gjort bestämmelserna om ändring och upphävande tillämpliga på både 

officialservitut och avtalsservitut. Resultatet är att bestämmelserna är tillämpliga då 

servitutet hindrar att marken används på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt min 

uppfattning medför detta dock att servitut som fortfarande fyller en funktion, men inte 

anses så pass viktiga att de skulle gå att nyskapa vid tiden, får fortlöpa. För det fall att 

dessa servitut kan angripas med stöd av bestämmelserna i FBL blir ofta resultatet att det 

anses vara för kostsamt. Enligt min uppfattning har den ekonomiska aspekten en stor 

inverkan på parternas val av angreppsätt. Ersättningsrätten borde inte vara ovillkorad 

vid ändring och upphävande av ett servitutsavtal. Lagstiftaren har inte tagit hänsyn till 

att servitutsavtal i många fall upplåtits utan vederlag. Resultatet blir att en granne kan 

komma att ”straffas” ekonomiskt för sin välvillighet. 

  De allmänna avtalsrättsliga principerna skulle kunna komplettera FBLs 

bestämmelser. Som redan nämnt utgör dessa principer undantag från huvudregeln om 

att avtal ska hållas. Principernas tillämpning kan ske med viss restriktivitet och 

tillämpas främst då ändrade förhållanden påverkat avtalsprestationerna på ett sätt som 

parterna inte i förhand kunnat förutse. Fastighetsägarens frihet att disponera över sin 

fastighet skulle därmed respekteras på ett bättre sätt. Servitutsupplåtelsen skulle även 

respekteras som ett frivilligt avtal mellan parterna om principerna ägde tillämplighet. 

 En annan lösning är att vara mer restriktiv vid tillämpningen av servitutsrekvisiten. 

Servitut som kommit att fylla en mer personlig funktion, som servitut upplåtna för ett 

fritidsnöje, främjar inte en ändamålsenlig markanvändning enligt min uppfattning. 

Resultatet blir inte enligt mig att rationella fastigheter skapas. Med stöd i att ett servitut 

avser att komplettera en avsaknad nödvändig funktion anser jag att en rättighet som 

omfattar rekreation borde endast kunna binda fastigheten i den tidsrymd som omfattas 

av 7 kap 5 § JB.  Att tillåta nöjesaktiviteter som ett evigt avtal anser jag utgöra en allt 

för betungande inskränkning av fastighetsägarens dispositionsfrihet.  

 

6.5 Slutsats 
Resultatet av min utredning visar att ett upplåtet servitut inte påverkas i lika stor grad 

som allmänna avtal av ändrade förhållanden. Ett upplåtet servitut som gäller för evig tid 

är svårt att rubba trots att ändrade förhållanden kommit att påverka innehållet i upp-
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låtelsen. Lagstiftarens främsta syfte bakom bestämmelserna i FBL är att ändringen eller 

upphävandet ska leda till att fastigheterna rationaliseras.  

 Den nuvarande ordningen medför att ett servitut kan upphävas eller ändras då dess 

nytta i princip upphört eller att det hindrar allmänna intressen gällande mark-

användningen. Hänsyn tas således inte till parternas avsikter med avtalet. Hade parterna 

haft vetskap om vissa framtida omständigheter hade möjligen servitutet inte upplåtits. 

Utifrån min utredning anser jag att större vikt bör läggas vid ändrade förhållanden som 

kunnat påverka parternas handlande vid upplåtelsetillfället om parterna haft vetskap om 

omständigheten. Skäl finns således inte enligt mig att med strikthet upprätthålla 

principen om pacta sunt servanda gällande eviga servitutsupplåtelser. En reformering av 

bestämmelserna är påkallat för att upprätthålla fastighetsägarens dispositionsfrihet. 
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