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Justitiedepartementet 

Remissvar angående Lantmäteriets promemoria om modernare 
sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.  
 
Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vill först gärna framhålla att 
utredningen är väl genomförd och att de framlagda förslagen överlag ter sig 
väl avvägda. IFF har följaktligen inte mycket att invända vare sig mot de 
framlagda detaljförslagen som sådana eller mot de argument som utredningen 
anför till grund för dem. I yttrandet lämnas därför enbart några korta 
reflektioner avseende två detaljfrågor. 
 
Av förslaget följer att oavsett möjligheten till sammanträde genom 
ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring är huvudregeln fortfarande att 
den som ska delta i ett sammanträde ska infinna sig på den plats där 
sammanträdet hålls. I promemorian anges att denna ordning bör framgå direkt 
av lagtexten (se promemorian s. 15). IFF ställer sig positivt till förslaget om 
huvudregel respektive undantag, men vill poängtera att detta kan komma till 
lite tydligare uttryck i lagtexten i 4 kap. 14 § fastighetsbildningslagen. Med 
nuvarande förslag till lagtext finns utrymme för missförstånd. Ett förslag är att 
mening två i tillägget i fjärde stycket i nu nämnda stadgande inleds med orden 
”Om det finns skäl för det får den som…” Visserligen finns den formuleringen 
även i 5 kap. 10 § rättegångsbalken, till vilket lagrum nu nämnt stadgande 
hänvisar, men med den här föreslagna skrivningen blir det tydligt vad som är 
huvudregel respektive undantag. 
 
Förslaget innebär att modernare sammanträdesformer i de aktuella 
situationerna möjliggörs genom att en hänvisning till de processrättsliga 



reglerna om deltagande i sammanträde genom ljudöverföring och ljud- och 
bildöverföring i 5 kap. 10 § rättegångsbalken införs i 4 kap. 14 § 4 st. 
fastighetsbildningslagen, 4 kap. 16 § 2 st. jordabalken samt 20 kap. 11 § 1 st. 
jordabalken. Reglerna i 5 kap. 10 § rättegångsbalken bygger på huvudregeln 
att parter och andra deltagare i sammanträdet infinner sig personligen 
(lagrummets första stycke). I lagrummets andra stycke anges att rätten får 
besluta om deltagande genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. 
Vid bedömningen ska rätten särskilt beakta dels de kostnader eller 
olägenheter som skulle uppkomma om den som ska delta i sammanträdet 
måste infinna sig i rättssalen, dels om någon som ska delta i sammanträdet 
känner påtaglig rädsla för att vara närvarande i rättssalen. I lagrummets tredje 
stycke fastslås att deltagande genom ljudöverföring eller ljud- och 
bildöverföring inte får ske om det är olämpligt med hänsyn till ändamålet med 
personens inställelse och övriga omständigheter. 
 
IFF ställer sig positivt till förslaget också i denna del. Genom hänvisningen 
till rättegångsbalkens regler passas den nu föreslagna regleringen in i den 
befintliga rättssystematiken. Den valda lagstiftningstekniken kan dock 
medföra viss osäkerhet om hur långt möjligheten att tillåta deltagande i 
sammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring verkligen 
sträcker sig. Detta hänger samman med att skälen för att neka sådant 
deltagande vid sammanträde vid allmän domstol torde vara delvis andra, och 
ibland starkare, än skälen för att neka sådant deltagande vid 
förrättningssammanträden och vid sammanträden inom 
inskrivningsverksamheten. Viktningen av skälen för respektive emot 
personlig inställelse kan med andra ord falla ut annorlunda här än vid 
prövning av motsvarande fråga vid allmän domstol.  Denna skillnad kan 
medföra att den rättsbildning som äger rum i anslutning till 5 kap. 10 § 
rättegångsbalken ger mindre tydlig vägledning för de situationer som det nu 
aktuella lagförslaget tar sikte på. Vidare kan den i förslaget angivna 
huvudregeln (jfr promemorian s. 14 f.) komma att i obekant utsträckning 
urholkas av de förutsatta undantagen. Dessa reflektioner är dock inte av 
sådant slag att IFF ställer sig tveksamt till lagförslagens utformning. 
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