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Det finns ett flertal författningssamlingar som kan användas, t.ex. 

- den blå lagboken (Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik),

- den svarta lagboken (Sveriges Lag, Studentlitteratur),

- den gröna lagboken (Svensk lag, Iustus Förlag), eller

- Författningssamling i fastighetsrätt, 2020, Ahlinder, Elisabeth (Norstedts).

Arbetsmaterial: 

* Gruppundervisningsmaterial HT-20 (finns tillgänglig senast vid kursstart under fliken Kursmaterial)

Övrigt rekommenderad läsning (ej kursfordran) 

* Svensk fastighetsrättshistoria Sundell, Jan-Olof, 1 uppl, Uppsala 2007

Anvisningar för läsningen:  

Allmänt 

Samtidigt med kurslitteraturen studeras lagtext. I första hand studeras den lagtext till vilken 

kurslitteraturen hänvisar, men det är också viktigt att skaffa sig en överblick över varje författnings 

uppbyggnad så att man kan se strukturen och hur de enskilda lagrummen passar in i sitt sammanhang. 

Det är också viktigt att lära sig att snabbt hitta i lagtexten, något som man har stor nytta av i kommande 

yrkesverksamhet och på mera kort sikt - vid besvarande av skrivningsfrågor. Huvudsyftet med studiet av 

kurslitteratur och lagtext är emellertid att studenten ska förstå rättsreglernas innebörd, ändamål och hur 

de praktiskt fungerar i sin kontext. 

Samtidigt med kurslitteraturen ska man också läsa viktiga rättsfall, till vilka kurslitteraturen hänvisar. 

Vissa delar av kurslitteraturens framställning bygger i hög grad på rättspraxis, även i övrigt ger 

rättsfallen en konkret bild av hur rättsreglernas fungerar i praktiken. Här är rättsfallssamlingen en god 

hjälp. Vid slutet av kursen bör studenten ha gått igenom samtliga rättsfall, även dem som 

kurslitteraturen inte direkt hänvisar till. 

Lagstiftningen inom fastighetsrätten är omfattande. Jordabalken, fastighetsbildningslagen, plan- och 

bygglagen med anknytande lagstiftning t.ex. om samfälligheter, särskilda rättsfigurer, som vägrätt, 

gruvrätt och bostadsrätt samt miljörättslig lagstiftning upptar tillsammans flera hundra sidor i lagboken. 

Sakförhållandena är ofta komplicerade och för att förstå frågorna kan krävas goda kunskaper om 

samhällsförhållanden, ekonomi och organisation. Fastighetsrätt är alltså ett stort ämne. Se nedan för en 

förteckning över förekommande lagar. 

Rättsområdet kompliceras av att äldre bestämmelser och institut kan fortsätta att ha betydelse även 

ganska långt efter det att ny lagstiftning trätt i kraft. Jordabalken och fastighetsbildningslagen trädde i 

kraft 1972, men fortfarande kan äldre bestämmelser ha betydelse. Det är också viktigt att ha kännedom 

om den historiska bakgrunden för att förstå de nu gällande reglerna. 

Den allmänna fastighetsrätten behandlar som nämnts civilrättsliga regler om fast egendom. De centrala 

reglerna gäller fastighetsköp, panträtt i fast egendom och nyttjanderätt till fast egendom. Därtill finns 



angränsande regler av främst sakrättslig natur, som gäller inskrivningsväsendet, regler om 

dubbeldispositioner, hävd och godtrosförvärv. 

Kurslitteraturen i speciell fastighetsrätt är i huvudsak översiktlig. Eftersom studenterna inte har läst 

förvaltningsrätt är det inte möjligt att gå på djupet i dessa frågor. 

 

Inläsningen av kurslitteraturen kan lämpligen ske i nedan angiven ordning; 

 

 

Introduktion  

Som en introduktion till ämnet ska kapitel 1 i Victorin & Hager, Allmän fastighetsrätt läsas noggrant. I 

kapitlet ges en bred introduktion till hela ämnet och de olika delarna sätts i samband med varandra och 

deras funktioner förklaras. Därefter läses kap 2 i Victorin & Hager, Allmän fastighetsrätt som behandlar 

de väsentliga frågorna om fastighet, fast egendom och fastighetstillbehör. Avsnittet läses noggrant och 

även detaljer måste behärskas.  

 

Allmän fastighetsrätt 

I den allmänna fastighetsrätten har redan reglerna om fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör 

inhämtats som en del av introduktionen (se ovan). Det är nu lämpligt att ta itu med de viktiga och 

komplicerade reglerna om köp av fast egendom, som behandlas i kap 3 i Hager & Victorins bok varvid 

hela kapitlet läses noggrant. 

 

Panträtt  

Panträtt i fast egendom behandlas i Flodins bok, Fastighetspanträttens huvuddrag. Reglerna om panträtt 

i fast egendom anknyter delvis till reglerna om panträtt till lös. Boken läses i sin helhet noggrant. Som 

inledning läses kapitel 5 i Allmän fastighetsrätt noggrant. 

 

Sakrättsliga frågor 

Hager & Victorins bok. Kapitlen 4 och 6 om servitut och sakrättsliga frågor läses noggrant i tur och 

ordning. Här behandlas även regler om inskrivningsväsendet som behövs för att förstå panträtten. 

 

Boenderätt  

Läroboken i boenderätt är Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom  

Bengtsson, Hager & Victorin, 8 uppl. Det är en bred framställning över området. Här, liksom eljest gäller 

att boken ska studeras tillsammans med lagtext. Delvis är framställningen utförlig men tonvikten ligger 

på att ge studenter förståelse för reglernas syfte och innebörd. De många rättsfallshänvisningarna och 

rättsfallsreferaten syftar till att belysa frågorna och ge stöd för minnet samt att utgöra praktiska 

upplysningar. 

 

Kap. 1.1 ger en översikt över de olika typerna av nyttjanderätt, avsnittet läses noggrant. Övriga avsnitt av 

kapitel 1 läses översiktligt. Där behandlas framför allt hyres- och arrendelagstiftningen, 

nyttjandereglernas disposition i JB, myndigheter, organisationer och lagstiftningsteknik. Observera 

särskilt i vilken utsträckning hyres- och arrendereglerna är tvingande. 

 

Kap. 2 behandlar grundläggande begrepp inom hyresrätten och allmänna regler om hyresavtalet 



(ingående, uppsägning, preskription). Läses noggrant. 

 

Kap. 3 ger allmänna synpunkter på hyresgästens besittningsskydd. Vidare ges en översikt över 

besittningsskyddets utformning. Läses noggrant. 

 

Kap. 4 behandlar besittningsskyddet vid bostadshyra. Läses noggrant. 

 

Kap. 5 gäller prövning av hyresvillkor för bostadslägenheter. Läses noggrant. 

 

Kap. 6 behandlar det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra. Läses noggrant. 

 

Kap. 7 behandlar det kollektiva förhandlingssystemet. Avsnittet läses noggrant med inriktning på att 

förstå förhandlingssystemets egenart och sambandet med reglerna i JB 12 kap. 

 

Kap. 8 rör partsväxling vid hyra, substitution och sublokation. Här behandlas praktiskt viktiga saker som 

bl.a. bytesrätt och andrahandsuthyrning. Läses noggrant. 

 

Kap. 9 och 10 behandlar hyresvärdens respektive hyresgästens förpliktelser. Båda kapitlen läses 

noggrant. 

 

Kap. 11 ger en översikt över arrende. Läses noggrant. 

 

Kap. 12 behandlar den viktigaste arrendeformen - jordbruksarrende. Läses noggrant. 

 

Kap. 13-17 behandlar övriga arrendeformer samt reglerna om partsväxling, arrendeställets skick, samt 

parternas förpliktelser. Läses noggrant. 

 

Kap. 18 behandlar övriga nyttjanderätter på begränsad tid. Läses noggrant.  

 

Kap. 19 behandlar det praktiskt viktiga tomträttsinstitutet. Läses noggrant. 

 

Kap. 20 behandlar den likaså viktiga bostadsrättsformen. Läses noggrant. 

 

Kap. 21-24 behandlar sakrättsliga frågor. Läses noggrant. 

 

Kap. 25 behandlar reglerna om hyresgästers rätt till förköp för att överta fastigheten som 

bostadsrättsfastighet, samt arrendators rätt att förvärva arrendestället enligt arrendeförvärvslagen. 

Läses översiktligt. 

 

Speciell fastighetsrätt  

Den speciella fastighetsrätten inhämtas med hjälp av Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt. 

Miljöbalken, 2015. Den speciella fastighetsrätten kan i delas in i två delar, markrätt och miljörätt. 

Markrätten rör huvudsakligen reglering av användningen av mark, men också kontroll över denna 

användning. Det rör sig bl.a. om att bilda och förändra fastigheter, markplanering samt markåtkomst för 



olika ändamål. Exempel på sådana ändamål är vägbyggen och framdragning av kraftledningar. Kontroll 

över markanvändningen rör bl.a. bebyggelsens utformning och utnyttjandet av naturresurser. De 

viktigare markrättsliga lagarna utgörs av fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen 

(2010:900) och expropriationslagen (1972:719). När det gäller miljörätten är det också fråga om en 

kontroll av markanvändningen och miljörätten har därför även betydelse vid tillämpningen av de 

markrättsliga lagarna. Miljörätten behandlar regler om skydd av människors hälsa och om naturen. 

Regleringen återfinns huvudsakligen i miljöbalken (1998:808). 

 

Kap. 1 läses översiktligt utom avsnitt 1.1, 1.2 och 1.8 som läses noggrant. Kap.2-11 läses noggrant. Kap.12 

läses inte och ingår med andra ord inte i kursfordringarna. Kap. 13 läses översiktligt. 

 

Lagtextförteckning  

Kännedom erfordras om den lagtext som behandlas i kurslitteraturen. Nedan anges 

den lagtext som ni förutsätts ha tillgång till vid tentamen. 

 

Allmän fastighetsrätt och "allmänna" lagar 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 3 kap 

Lag (1933:269) om ägofred  

Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 

Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde 

Lag (1952:166) om häradsallmänningar 

Lag (1957:390) om fiskearrenden 

Förmånsrättslag (1970:979) 

Jordabalk (1970:994) 

Skadeståndslag (1972:207) 

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 

Bostadsförvaltningslag (1977:792) 

Hyresförhandlingslag (1978:304) 

Jordförvärvslag (1979:230) 

Utsökningsbalk (1981:774), 4 kap, 12 kap 

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ 

hyresrätt 

Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

Jaktlag (1987:259) 

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 

Bostadsrättslag (1991:614) 

Fiskelag (1993:787) 

Lag (1994:448) om pantbrevsregister 

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 

Lag (2000:224) om fastighetsregister 

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt 

Lag ( 2012:978) om uthyrning av egen bostad 

 

 



Speciell fastighetsrätt och miljörätt 

Fastighetsbildningslag (1970:988) 

Väglag (1971:948)  

Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering  

Expropriationslag (1972:719) 

Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) 

Ledningsrättslag (1973:1144) 

Anläggningslag (1973:1149)  

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

Lag (1987:11) om exploateringssamverkan  

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Minerallag (1991:45) 

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

Miljöbalk (1998:808) 

Plan- och bygglag (2010:900) 

 

 

 

Men även annan författningstext utgör således kursfordran i den mån det hänvisas till den i 

kurslitteraturen. 


