
Endast NV-ägd mark Endast intrångsersatt mark

-LST/förvaltare i första hand, inom ramen för:
-skötselschablon om rättighet bildas för 
LST/förvaltare/reservatet.
-fastighetsschablon om rättighet bildas för 
NV-ägd mark.
-NV i fall då NV ansökt om lantmäteri-
förrättning och rättighet bildas till förmån för 
NV-fastighet .

Se ”Endast intrångsersatt 
mark” till höger. 

LST/utsedd förvaltare/natur-
reservatet

NV-ägd mark

Är naturreservat bildat? JaNej

Endast NV-ägd mark

Se ”Ansvar…” ovan.

NV-ägd mark LST

LST för rättigheter som 
bildas till förmån för LST

Endast intrångsersatt mark

Ansvar för hantering av
vägrättighet och samråd?

Ansvar för kostnader/
ersättningar?

Schema ansvarsfördelning hantering av vägrättigheter, kostnader och ersättningar samt redovisning av möjliga rättigheter  

-NV eller LST ansvarig 
beroende på om rättighet 
bildas till förmån för 
NV-ägd mark eller LST.
-NV ansöker vid behov 
om lantmäteriförrättning. 
-Förhandlare hanterar 
vägfrågor inom mark-
ersättningsuppdraget. 
-NV samråder med LST 
vid behov.

-LST ansvarig för 
rättighet som bildas till 
förmån för LST.
-Förhandlare hanterar
vägfrågor inom mark-
ersättningsuppdraget. 
-LST samråder med NV 
vid behov.

-LST/förvaltare eller NV  
beroende på om rättighet 
bildas till förmån för NV-
ägd mark eller 
LST/förvaltare/NR.
-I första hand ansöker 
LST/förvaltare vid behov 
av anläggningsförrättning 
till förmån för reservatet
-Samråd mellan NV och 
LST/förvaltare vid behov 
eller innan ansökan.

-LST/förvaltare ansvarig för rättighet som 
bildas till förmån för LST/förvaltare/NR.
-LST/förvaltare ansöker vid behov om 
anläggningsförrättning till förmån för 
reservatet.
-Samråd sker med NV vid behov.

Vilken mark berörs inom 
blivande/bildat reservat? 

Rättighet till förmån för?

Möjliga avtalsrättigheter 
för väg och parkering?

-Servitut (JB)
-Skötselavtal kopplat till 
servitut
- Delaktighet i 
överenskommelseväg

-Nyttjanderätt (JB) -Servitut (JB)
-Skötselavtal kopplat till 
servitut
-Delaktighet i 
överenskommelseväg

-Nyttjanderätt (JB)
-Delaktighet i överenskommelseväg

Möjliga official-
rättigheter/åtgärder som 
kan bildas/prövas vid 
lantmäteriförrättning?

-Servitut (FBL)
-Servitut 49 § (AL)
-Ny/omprövning ga, 
18, 35 §§ (AL)
-Fördelning av befintliga 
andelstal, 41,42 §§ (AL)
- Överenskommelse 43 §
(AL)
-Frgl andel i samfällighet

-Servitut (FBL)
-Servitut 49 § (AL)
-Ny/omprövning ga, 
18, 35 §§ (AL)
-Fördelning av befintliga
andelstal, 41, 42 §§ (AL)
-Överenskommelse 43 §
(AL)
-Frgl andel i samfällighet

-Servitut 49 § (AL)
-Ny/omprövning ga, 18, 35 §§ (AL)
-Överenskommelse 43 § (AL)

Både NV-ägd och 
intrångsersatt mark

-LST/förvaltare eller NV  
beroende på om rättighet 
bildas till förmån för NV-
ägd mark eller 
LST/förvaltare/NR.
-I första hand ansöker 
LST/förvaltare vid behov 
av anläggningsförrättning 
till förmån för reservatet. 
-Samråd mellan NV och 
LST/förvaltare vid behov 
eller innan ansökan.

Både NV-ägd och 
intrångsersatt mark

-NV eller LST ansvarig 
beroende på om rättighet 
bildas till förmån för 
NV-ägd mark eller LST.
-NV ansöker vid behov 
om lantmäteriförrättning. 
-Förhandlare hanterar
vägfrågor inom mark-
ersättningsuppdraget. 
-Samråd ska ske mellan 
NV och LST vid behov 
eller innan ansökan.

NV-ägd mark och/eller 
LST

-Servitut (FBL)
-Servitut 49 § (AL)
-Ny/omprövning ga, 
18, 35 §§ (AL)
-Fördelning av befintliga 
andelstal, 41,42 §§ (AL)
- Överenskommelse 43 §
(AL)
-Frgl andel i samfällighet

-Servitut och/eller 
nyttjanderätt (JB)
-Skötselavtal kopplat till 
servitut
-Delaktighet i 
överenskommelseväg

Se ”Endast intrångsersatt 
mark” till höger. Se ”Ansvar…” ovan.

NV-ägd mark och/eller 
LST/utsedd förvaltare
/naturreservatet

-Servitut (FBL)
-Servitut 49 § (AL)
-Ny/omprövning ga, 
18, 35 §§ (AL)
-Fördelning av befintliga
andelstal, 41, 42 §§ (AL)
-Överenskommelse 43 §
(AL)
-Frgl andel i samfällighet

-Servitut och/eller 
nyttjanderätt (JB)
-Skötselavtal kopplat till 
servitut
-Delaktighet i 
överenskommelseväg


