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Sammanfattning 
Abstract 
Fast egendom definieras såsom jord, vilken indelas i fastigheter. Med jord avses alla delar av 
jordytan som är belägna inom landet. Någon egentlig legal definition av fastighet står ej att finna. 
Fastighet brukar dock förklaras som varje enhet som lagligen skall vara införd i fastighetsregistret. 
För att en fastighet skall få bildas krävs det att den blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
 
Fastighetsindelning har hittills skett genom avgränsning i sidled på markplanet. Någon precis 
avgränsning av fastighet i höjd- och djupled har hittills inte stått att finna. En proposition som 
förordar att fastigheter skall kunna indelas även i höjd- och djupled, s.k. tredimensionell 
fastighetsindelning, har lämnats till riksdagen. Syftet med tredimensionell fastighetsindelning är 
att skapa möjligheter för t.ex. bostadsbyggande ovanpå redan befintliga kommersiella lokaler. 
 
Till fastigheter hör viss egendom, vilken benämns fastighetstillbehör. Exempel på 
fastighetstillbehör kan vara byggnader, ledningar etc. I och med tillkomsten av tredimensionellt 
indelade fastigheter kommer behovet av att utnyttja angränsande fastighets tillbehör bli mer 
påtagligt. I propositionen föreslås t.ex. att byggnadstillbehör skall höra till den del av byggnaden 
där det finns. Således kan det uppstå situationer där ett tillbehör sträcker sig genom flertalet 
fastigheter, vilket innebär att tredimensionella fastigheter i större grad, än vid traditionell 
fastighetsindelning, är hänvisat till att utnyttja en angränsande fastighet. 
 
För att avhjälpa vissa problem som uppstår vid tredimensionell fastighetsbildning kan bildande av 
servitut eller gemensamhetsanläggning nyttjas. I uppsatsen analyseras dessa problemlösares 
förtjänster och nackdelar. Slutsatsen är att gemensamhetsanläggningar är den bästa lösningen på 
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Sammanfattning 
Abstract 
Real estate is defined as ground, which is divided into property. Ground means every part of the 
surface, which is situated within the country. There is no legal definition of property to be found. 
Property is usually explained as every unit, which legally should be registered in the register of 
landed properties. To constitute a property the property must permanently be suited for its 
purpose. 
 
Property subdivision has up to now been made by a lateral demarcation on the ground level. A 
precise vertical demarcation of property has hitherto not been found. A government bill has 
recommended that properties could also be divided vertically, so called three-dimensional 
property subdivision. The purpose of three-dimensional property subdivision is to create the 
opportunity of, for instance, house-building on already existing commercial premises. 
 
To properties belong certain belongings, which is called fixtures. It could be buildings, pipes etc. 
Due to the establishment of three-dimensional property subdivision the need to use the adjoining 
property fixtures will be more apparent. In the government bill it is suggested that for instance 
fixtures to buildings should belong to the property where the fixture is. Thus there can be 
situations where a fixture stretches through a number of properties, which imply that a property, 
to a greater extent than by traditional property subdivision, is obliged to use an adjoining 
property. 
 
To relieve some problems those occur due to three-dimensional property subdivision the use of 
easement or jointly-owned facilities could be useful. These two trouble-shooters´ advantages and 



    
 
 

disadvantages are analysed in the theses. The result is that jointly-owned facilities is the best 
solution to the problem.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

I jordabalkens portalparagraf, JB 1:1, definieras fast egendom såsom jord, vilken 

indelas i fastigheter. Med jord avses alla delar av jordytan som är belägna inom landet. 

Jordabalken definierar egentligen inte fastighet, utan begreppet får förklaras med hjälp 

av fastighetsbildningslagen (FBL). Varje enhet som lagligen skall vara införd i 

fastighetsregistret kan sägas utgöra en fastighet.1 Fastighetsindelning har hittills skett 

genom avgränsning i sidled på markplanet. Någon precis avgränsning av fastighet i 

höjd- och djupled har hittills inte stått att finna. I en lagrådsremiss från 

justitiedepartementet förordas att fastigheter skall kunna indelas även i höjd- och 

djupled, s.k. tredimensionell fastighetsindelning.2 Syftet med en sådan indelning är att 

skapa möjligheter för t.ex. bostadsbyggande ovanpå redan befintliga kommersiella 

lokaler. Tanken var att den behövliga civilrättsliga lagstiftningen skulle antas av 

riksdagen under våren 2003, för att under hösten kompletteras med skattelagstiftning på 

området. Denna planering har mött kritik från lagrådet som anser att de två 

rättsområdena är alltför tätt ihopkopplade för att kunna behandlas var för sig i 

lagstiftningsarbetet. Regeringen har tagit hänsyn till denna kritik, varför propositionen 

framlades först den 8 maj 2003.3  

 

Enligt jordabalkens andra kapitel skall viss egendom anses höra till fastighet. Sådan 

egendom är exempelvis byggnader, ledningar och anläggningar. Samlingsbegreppet är 

fastighetstillbehör. För att en byggnad skall anses tillhöra en fastighet, krävs det som 

huvudregel att den anbragts, av fastighetsägaren, på fastigheten för stadigvarande bruk. 

 

Nuvarande lydelse av JB 2:1 innebär att byggnader och ledningar etc. som anbragts i 

eller ovan jord hör till en fastighet. Förutom smärre språkliga ändringar innehåller 

                                                        
1 Bäärnhielm, Beckman, Nilsson, Synnergren, Sveriges rikes lag, Fastighetsrätt – lagkommentaren  
(cit. Bäärnhielm m.fl.), s. 12.   
2 Lagrådsremiss den 19 december 2002, Tredimensionell fastighetsindelning (cit. Lagrådsremissen), s. 1. 
3 Prop. 2002/03:116, Tredimensionell fastighetsindelning. Härefter, av stilistiska skäl, citerad 
”propositionen” i den löpande texten. 



    2
 
 

förslaget om ändring av JB 2:1 endast en viktig förändring. Denna ändring består i att  

"i eller ovan jord" ersätts med "inom fastigheten". JB 2:2, vilken anger vad som skall  

tillhöra byggnad, har begåvats med ytterligare ett stycke. I detta stycke sägs att om olika 

delar av en byggnad hör till skilda fastigheter, skall ett byggnadstillbehör anses höra till 

den del av byggnaden där föremålet finns. Problem kan således uppkomma när 

tillbehör, exempelvis ledningar, går genom olika fastigheter.   

 

 

1.2 Problemformulering 
 

För vilka slags fastighetstillbehör kan det uppstå problem, vad gäller tillhörigheten till  

fastighet och nyttjande av tillbehöret, på grund av existensen av tredimensionellt 

indelade fastigheter? Hur skall man på bästa sätt avhjälpa dessa problem?  

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda problem som kan uppstå vid 

tillämpningen av fastighetstillbehörsreglerna på tredimensionellt indelade fastigheter. 

Det rör sig om problem vid bestämmandet av till vilken fastighet vissa 

fastighetstillbehör skall höra och hur fastigheter skall bli lämpliga för sitt ändamål. 

Vidare kommer det att utredas vilka rättsliga instrument som kan avhjälpa problemen på 

bästa sätt. Avsedd läsekrets är juridiskt bevandrade personer. 

 

 

1.4 Metod 
 

Jag har för avsikt att i denna uppsats använda mig av traditionella rättskällor såsom 

lagtext, lagkommentarer, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Utgångspunkten för denna 

uppsats kommer att vara tredimensionella fastigheter som är bildade för 

bostadsändamål. Problematiseringen kommer därför att ske med avseende på tillbehör 

som är vanliga i bostadshus. När det gäller uppsatsens analyserande delar kommer jag 

att använda mig av ändamålstolkning samt viss ekonomisk teori. Ändamålet anser jag 
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vara att skapa ytterligare en form av fastighetsindelning, tredimensionell 

fastighetsindelning, som i största möjliga mån skall vara neutral gentemot traditionell 

fastighetsindelning. Med neutral menar jag att tredimensionell fastighetsindelning ej 

skall skapa fler eller svårare problem, vad gäller ett ändamålsenligt nyttjande av 

fastigheter, än vad traditionell fastighetsindelning gör.  

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Plan- och bygglagstiftning kommer ej att behandlas i den följande framställningen. Jag 

kommer inte att beröra skatterättsliga aspekter som kan uppkomma på grund av 

tredimensionell fastighetsindelning. Vad gäller servitutsbildning kommer jag att 

behandla endast servitutsbildning enligt jordabalken och fastighetsbildningslagen.  
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2. Fastighetsbegreppet 
 

2.1 Det traditionella fastighetsbegreppet 
 

Som tidigare nämnts är fast egendom, enligt JB 1:1, jord, vilken är indelad i fastigheter. 

Jord är all mark, såväl fast mark som vattentäckt område, inom landet. Även det som 

finns under samt över jordytan är jord. Dock kan inte någon exakt gräns i höjd- eller 

djupled anges. Den reella möjligheten att utnyttja luftrummet respektive underjorden 

anses tjäna som praktisk gräns för utnyttjandet av jorden.4 Till den fasta egendomen hör 

fysiska och rättsliga tillbehör. De fysiska tillbehören är exempelvis byggnader medan de 

rättsliga tillbehören är servitut och samfälligheter.  

 

Som ovan nämnts indelas jorden i fastigheter, men någon definition av fastighet, står ej 

att finna i jordabalken. Vad gäller fastighetsbildning hänvisar JB 1:1 till FBL. Det är i 

denna lag man får hämta ledning för definitionen av fastighet. Det bör dock framhållas 

att ej heller FBL innehåller någon definition av begreppet fastighet. I 19 kap. 1 § FBL 

anges vad som skall redovisas som fastighet i fastighetsregistret. Det är enhet som var 

redovisad som fastighet i fastighetsregistret när FBL trädde ikraft, enhet som nybildas 

enligt FBL samt enhet som skall registreras såsom fastighet enligt bestämmelser i annan 

författning. Förenklat brukar man tala om fastighet såsom fast egendom som i 

fastighetsregistret är redovisad som fastighet.5 

 

 

2.2 Det tredimensionella fastighetsbegreppet 
 

Tillskapandet av, en för svensk rätt, ny typ av fastighetsindelning leder till att 

fastighetsbegreppet kommer att utvidgas. Vissa lagtekniska komplikationer 

uppkommer. Ett exempel är begreppet mark som ofta används för att beteckna en 

fastighet eller en del av en fastighet. 

                                                        
4 Bäärnhielm m.fl., s. 11. 
5 Bäärnhielm m.fl., s. 12. 
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2.2.1 Namnfrågan  

 

I lagrådsremissen förordades att en tredimensionellt avgränsad fastighet skulle 

benämnas anläggningsfastighet. Skälet härför var att begreppet knyter an till att 

fastigheten eller utrymmet skall inrymma en anläggning eller del av en sådan, vilket var 

grundtanken vid utredningsarbetet.6 Några remissinstanser har dock kritiserat valet av 

denna benämning eftersom den kan förknippas med gemensamhetsanläggningar enligt 

anläggningslagen eller det skatte- och redovisningsrättsliga begreppet 

anläggningstillgångar. Även lagrådet anser att benämningen är vilseledande samt att den 

är mångtydig eftersom den kan innefatta allt från mycket stora byggkonstruktioner till 

mindre enheter.7 Därför har lagrådet förordat att man istället skall välja uttrycket 

tredimensionell fastighet. I den föreliggande propositionen har regeringen tagit till sig 

kritiken och benämningen kommer därför bli tredimensionella fastigheter.8 

  

 

2.2.2 Lagändringar p.g.a. tredimensionell fastighetsindelning 

 

I förslaget till ändringar i jordabalken föreslås det att en ny paragraf, JB 1:1 a, skall 

skapas. Regeln definierar vad som är en tredimensionell fastighet respektive ett 

tredimensionellt utrymme. Tredimensionell fastighet är enligt regeln "en fastighet som 

avgränsas både horisontellt och vertikalt". Tredimensionellt utrymme definieras som 

"ett utrymme som är fogat till en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och 

som avgränsas både horisontellt och vertikalt". I paragrafens andra stycke anges att vad 

som sägs i jordabalken om mark även skall gälla annat utrymme som ingår i en fastighet 

eller samfällighet.  

 

Lagrådet påpekar att traditionell fastighetsindelning även fortsättningsvis kommer att 

vara den vanligaste indelningsformen, varför det redan i jordabalkens inledning bör 

klarläggas att fastigheter kan komma att avgränsas antingen traditionellt eller 

tredimensionellt. Klarläggande bör ske, enligt lagrådets mening, genom ett tillägg i  

                                                        
6 Lagrådsremissen, s. 45. 
7 Lagrådets sammanträdesprotokoll den 27 februari 2003 (cit. Lagrådets yttrande), s. 8. 
8 Se Prop. 2002/03:116 s. 47. 
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JB 1:1 1 st. Tilläggets lydelse skall vara att "en fastighet avgränsas antingen horisontellt 

eller både horisontellt och vertikalt". Vidare föreslår lagrådet att definitionerna av 

tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme i JB 1:1 a redigeras 

något. Enligt förslaget skall tredimensionell fastighet vara "en fastighet som i sin helhet 

är avgränsad både horisontellt och vertikalt" medan tredimensionellt fastighetsutrymme 

är "ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som 

är avgränsat både horisontellt och vertikalt".9 Även här har regeringen lyssnat till 

kritiken och anammat lagrådets förslag till ändringar. Vidare har en redigering av andra 

stycket gjorts. Enligt stadgandet skall vad som sägs om mark i jordabalken även gälla 

”annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter”.10 Det 

andra styckets lydelse förtjänar en förklaring. I lagar på fastighetsrättens område har 

mark använts för att beteckna fastighet eller del av fastighet. I och med tillkomsten av 

tredimensionella fastigheter kan begreppet mark bli vilseledande och ge utryck för att 

vissa bestämmelser i fastighetsrättslig lagstiftning inte är tillämplig på tredimensionella 

fastigheter. Detta beror på att vissa tredimensionella fastigheter kommer att sakna 

markkontakt. Skrivningen att annat utrymme som ingår i en fastighet skall likställas 

med mark innebär att regler som innehåller begreppet mark blir tillämpliga även på de 

tredimensionella fastigheter som saknar kontakt med markytan.11     

 

 

2.3 Bildillustrationer över de olika fastighetstyperna 
 

Efter införandet av tredimensionell fastighetsbildning kommer det att finnas olika typer 

av fastigheter. Skillnaden mellan de olika fastigheterna ligger i hur de avgränsas. Nedan 

kommer de olika fastighetstyperna att illustreras. 

 

 

                                                        
9 Lagrådets yttrande, s. 9 f. 
10 Prop. 2002/03:116 s. 118. 
11 Se Prop. 2002/03:116 s. 47 f. 
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2.3.1 Traditionella fastigheter 

 

De traditionella fastigheterna kännetecknas av att de avgränsas horisontellt, genom 

gränser i markplanet. De saknar exakt gräns mot andra fastigheter i höjd- och djupled. 

Fastighet A i bilden nedan är exempel på en traditionellt avgränsad fastighet. 

 

 

2.3.2 Tredimensionellt indelade fastigheter 

 

De tredimensionella fastigheterna avgränsas som tidigare nämnts både horisontellt och 

vertikalt. Rekvisitet ”avgränsad” i 1 a § 1 st. 1 JB syftar på en lagligen fastställd gräns 

mot en annan fastighet, inte på fastighetens gräns mot rymden eller jordens innanmäte. 

Av nämnda stadgande framgår att en tredimensionell fastighet i sin helhet skall vara 

avgränsad horisontellt och vertikalt. Fastighet B i bilden nedan är således en traditionellt 

avgränsad fastighet, medan fastighet A är en tredimensionellt avgränsad fastighet. 

 

Markyta 

Markyta 

A 

A

B 
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Fastigheter som inte sin helhet är tredimensionellt avgränsade kan dock ha utrymmen 

vilka avgränsas både horisontellt och vertikalt. Dessa utrymmen kallas tredimensionella 

fastighetsutrymmen. Ett sådant utrymme är X i bilden nedan. 

  

 

Markyta 

B A

X
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3. Fastighetsbildning 
 

Tredimensionella fastigheter kommer, likt traditionella fastigheter, till stånd genom 

fastighetsbildning, varför en genomgång av reglerna för fastighetsbildning bör göras. 

Begreppet fastighetsbildning beskrivs i FBL som varje åtgärd enligt FBL som har till 

syfte att åstadkomma en ändring i något avseende av de bestående 

fastighetsindelningsförhållandena. Det saknar betydelse om åtgärden innebär att nya 

fastigheter tillkommer eller att redan tillkomna fastigheter ändras. Med ändring av 

fastighetsindelningen likställs bildande, ändring eller upphävande av servitut, trots att 

sådana åtgärder inte innefattar ändringar i fastighetsindelningen, eftersom indelningen i 

fastigheter består medan servitutsåtgärden innebär en ändring av de rättsliga tillbehören 

till fastigheten genom tillkomst, ändring eller upphävande av servitut.   

 

 

3.1 Allmänt om fastighetsbildning 
 

Fastighetsbildning indelas i ombildning av fastigheter och nybildning av fastigheter. 

Institutet för ombildning av fastigheter är fastighetsreglering. Vad gäller nybildning av 

fastigheter finns tre institut: avstyckning, klyvning och sammanläggning. 

Fastighetsbildning prövas vid förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten. 

Huvudregeln är att fastighetsbildningen sker efter ansökan. Dock kan myndigheten i 

vissa fall påkalla förrättning ex officio.  

 

 

3.1.1 Särskilt om fastighetsreglering 

 
Av 2 kap. 1 § FBL framgår att fastighetsreglering är det institut som används för 

ombildning av fastigheter. 5 kap. 1 § FBL ger vid handen att mark får överföras från en 

fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet samt att andel i samfällighet får 

överföras från en fastighet till en annan. Fastighetsreglering kan även brukas för att 

bilda samfällighet eller servitut samt för att ändra eller upphäva det senare. 

Båtnadsvillkoret, vilket stadgas i 5 kap. 4 § FBL, innebär att fastighetsreglering får ske 
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om den medför en lämpligare markanvändning samtidigt som fördelarna överväger de 

kostnader och olägenheter som åtgärden medför.  

 

 

3.1.2 Tredimensionella fastigheter enligt FBL 

 

I lagrådsremissen föreslås, i likhet med föreslagen ändring av jordabalken, införande av 

en ny paragraf , 1 kap.1 a § FBL. I denna paragrafs första stycke definieras begreppen 

tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme. Enligt förslaget i 

lagrådsremissen är en tredimensionell fastighet en fastighet som avgränsas både 

horisontellt och vertikalt.12 Ovan under 2.2.2 har redogjorts för lagrådets kritik mot 

förslaget i lagrådsremissen angående JB 1:1 a. Eftersom stadgandet i JB 1:1 a och 

stadgandet i 1 kap. 1 a § FBL tjänar samma syfte, nämligen att definiera vad som är 

tredimensionell fastighet, tredimensionellt fastighetsutrymme respektive mark, påminns 

läsaren om vad som sagts ovan under 2.2.2. Således definieras en tredimensionell 

fastighet som en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. 

Ett tredimensionellt fastighetsutrymme är ett utrymme som ingår i en annan fastighet än 

en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. I andra 

stycket återfinns en utvidgning av begreppet mark och dess betydelse i FBL. Det talas 

om att mark, vid tillämpning av FBL, även skall gälla ”annat utrymme som ingår i en 

fastighet eller är samfällt för flera fastigheter”.13 Bestämmelser om fastighetsreglering i 

5 kap. 1 § FBL ger möjlighet till överföring av mark från en fastighet eller samfällighet 

till en annan sådan enhet. Genom att även inbegripa ”annat utrymme” kommer 

bestämmelsen att vara tillämplig även på tredimensionellt avgränsade utrymmen.  

 

 

3.2 Lämplighetskravet i 3 kap. 1 § FBL 
 

I 3 kap. FBL uppställs villkor för fastighetsbildning. Reglerna gäller för samtliga  

fastighetsbildningsinstitut, varför även åtgärder som avser bildande, ändring eller  

upphävande av servitut faller under bestämmelserna. Villkoren är elastiskt utformade  

                                                        
12 Lagrådsremissen, s. 126 f. 
13 Prop. 2002/03:116 s. 136. 
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för att kunna ta hänsyn till aktuell jord- och planpolitisk målsättning, den samhälleliga 

utvecklingen, fastighetsägarens och det allmännas intresse.14 Bestämmelsernas ändamål 

är att tjäna som en yttersta gräns, en minimiregel, för vad det allmänna kan godtaga. Det 

ankommer således på lantmäterimyndigheten att kontrollera att begärda åtgärder från 

fastighetsägare är godtagbara.15 I 3 kap. 1 §  FBL återfinns allmänna lämplighets- och 

planvillkor. Första stycket talar om att fastighetsbildning skall ske så att varje fastighet 

som nybildas eller ombildas, med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar, blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. För det fall att flera åtgärder 

företas samtidigt, skall lämplighetsbedömningen göras utifrån den samlade effekten av 

samtliga åtgärder. Dock skall man från det förra hålla isär det faktum att varje enhet 

betraktas som en självständig enhet, oberoende av om den berörs av en eller flera 

åtgärder. Det är den enskilda fastighetens skick efter åtgärd som är föremål för 

bedömning. Vidare saknar det betydelse för lämplighetsbedömningen om två eller flera 

fastigheter har samma ägare, eftersom det inte finns någon säkerhet för att 

ägareförhållandet kommer att bestå.16 Man kan med fog förutsätta att fastigheten i sig är 

mer bestående än ägareförhållandet. Vid lämplighetsprövningen tas hänsyn till allt som 

är att hänföra till fast egendom, vilket innebär att fastighetstillbehör kommer att inverka 

på prövningen. Således kommer rättsliga tillbehör som servitut och samfälligheter att 

påverka bedömningen.       

 

Vid fastighetsbildningen skall man särskilt beakta att fastigheten får en lämplig 

utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. För fastigheter som 

skall användas för bebyggelse uppställs krav på att fastigheten skall kunna få 

godtagbara anordningar för vatten och avlopp.  

 

I 3 kap. 1 § 2 st. FBL stadgas att fastighetsbildning inte får äga rum, om den fastighet, 

som skall nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig 

användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Ej heller får fastighetsbildning ske 

om ändamålet, med hänsyn till art eller övriga omständigheter, bör tillgodoses på något 

annat sätt än genom fastighetsbildning. Denna lämplighetsprövning görs genom en 

anknytning till ett visst användningssätt för fastigheten, exempelvis bostadsbebyggelse. 

                                                        
14 Landahl, Nordström, Fastighetsbildningslagen (cit. Landahl), s. 44. 
15 Landahl, s. 44. 
16 Landahl, s. 45 f. 
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För det fall att fastigheten ligger inom planområde bestäms i allmänhet 

användningssättet genom den aktuella planen, vilket innebär att den plan som 

kommunen, inom vilken fastigheten är belägen, uppställt för markexploatering, 

uppförande av byggnader och anläggningar etc. skall följas. Ligger fastigheten utom 

planområde utgår man från fastighetsägarens uppgivna ändamål, såvida det inte är 

uppenbart att denne kommer att använda fastigheten på ett annat sätt.17  

 

 

3.2.1 Föreslagen ändring angående lämplighetskravet 

 

När det gäller ändamålskravet i 3 kap. 1 § FBL har i lagrådsremissen föreslagits ett 

skapande av ett tredje stycke i nämnda paragraf samt skapandet av en ny paragraf,  

3 kap. 1 a §.18 Lagrådsremissen och propositionen skiljer sig något åt , varför jag av 

översiktskäl kommer att redogöra endast för förslaget i propositionen. I  

3 kap. 1 § 3 st. FBL anges att ”en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt 

fastighetsutrymme får ny- eller ombildas endast om det står klart att åtgärden är 

lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet”. Tanken är att 

tredimensionella fastigheter och tredimensionella fastighetsutrymmen skall vara 

subsidiära till traditionella fastigheter. Innan en tredimensionell fastighet bildas, skall 

lantmäterimyndigheten undersöka om andra åtgärder tillgodoser ändamålet på ett bättre 

sätt. Med andra åtgärder avses marköverföring respektive inrättande av servitut eller 

gemensamhetsanläggning. Först när det är utrett att ändamålet inte kan tillgodoses på 

annat sätt än genom ny- eller ombildning av en tredimensionell fastighet eller ett 

tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller ombildningen ske.19 Den första 

meningen har tillkommit efter förslag från lagrådet.20 Vidare anger regeln att 

tredimensionella fastigheters eller tredimensionella fastighetsutrymmens särskilda 

karaktär skall beaktas vid nybildning eller ombildning. Slutligen hänvisar det tredje 

stycket till den nya 1 a §, som gäller utöver första och andra styckena i 3 kap. 1 §. Det 

nya stadgandet i 1 a § ställer upp krav för att nybildning eller ombildning av 

tredimensionell fastighet skall få ske. Fastighetsbildning, som medför att en 

                                                        
17 Landahl, s. 52 
18 Se Lagrådsremissen, s. 136 ff. 
19 Se Prop. 2002/03:116 s. 136 ff. 
20 Lagrådets ytttrande, s. 16 f. 
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tredimensionell fastighet ny- eller ombildas, får enligt regelns första stycke ske endast 

om: 

 

- fastigheten avses rymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en 

sådan,   

- fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den skall kunna användas 

på ett ändamålsenligt sätt,   

- det står klart att åtgärden  

- är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning, och  

- är ägnad att leda till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att 

trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och  

- fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad att omfatta minst fem 

bostadslägenheter. 

 

 

I andra stycket uppställs, förutom de i första stycket angivna kraven, ytterligare krav när 

det är fråga om fastighetsbildning för anläggning som ännu ej är uppförd. Sådan 

fastighetsbildning får ske endast om det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller 

om det är nödvändigt för uppförandet av anläggningen samt om fastigheten kan antas få 

användning för sitt ändamål inom en nära framtid. I paragrafens tredje stycke klargörs 

det att reglerna i första och andra stycket skall tillämpas vid fastighetsbildning som 

ombildar eller nybildar ett tredimensionellt fastighetsutrymme.21   

 

 

3.2.2 Kommentarer 

 

Den allmänna lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL innebär att  

tredimensionella fastigheter kommer att bildas endast om de blir lämpliga för det 

ändamål som avses med fastighetsbildningen. För fastigheter som är avsedda för 

bebyggelse har nämnts att dessa skall kunna få godtagbara anordningar för vatten och 

avlopp. Detta skulle kunna leda till att en nybildad tredimensionell fastighet skulle, till 

en början, kunna vara utan vatten och avlopp, men med en möjlighet till att, 

                                                        
21 Se Prop. 2002/03:116 s. 140 ff. 
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efter en viss tid, erhålla godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Vidare talas det 

om att vid fastighetsbildning skall tredimensionella fastigheters speciella karaktär 

beaktas. Något som skiljer tredimensionella fastigheter från traditionella fastigheter är 

att de i högre grad blir beroende av andra fastigheter för att kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt. Därför blir den föreslagna ändringen, att tredimensionella 

fastigheter skall tillförsäkras de rättigheter som behövs för ett ändamålsenligt nyttjande, 

viktig. Det kan vara fråga om nyttjande av exempelvis diverse ledningar som finns på 

en angränsade fastighet. Frågan uppstår hur dessa rättigheter skall tillförsäkras på bästa 

sätt? Vid lämplighetsprövningen skall allt som är att hänföra till fast egendom tas i 

beaktande. Således kommer existensen av servitut och samfälligheter att inverka på 

bedömningen. Jag avser att återkomma till frågan under kapitel 5. Först skall dock en 

genomgång av fastighetstillbehörsregleringen göras.    
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4. Fastighetstillbehör 
 

4.1 Kort om fastighetstillbehör 
 

I 2 kap. JB regleras vad som är tillbehör till fastighet. Den nuvarande 

tillbehörsregleringen kom i det väsentliga till stånd genom 1966 års lag om vad som är 

fast egendom.22 Denna reglering byggde i sin tur på 1895 års lag angående vad till fast 

egendom är att hänföra, men kom, särskilt i nuvarande JB 2:2-4, att innehålla väsentliga 

nyheter.23 Fastighetstillbehören brukar indelas i sådana som har direkt anknytning till 

marken, omedelbara tillbehör, samt sådana som har indirekt anknytning till marken via 

en byggnad, medelbara tillbehör. Som huvudregel gäller att fastighetstillbehören skall 

ha fogats till fastigheten av fastighetsägaren.  

 

Reglerna om fastighetstillbehör är i första hand utformade för att avgöra vad som skall 

utgöra objekt för kredit mot säkerhet i fast egendom, men kan även vara av betydelse 

vid fastighetsköp för det fall att tvist om vad som skall omfattas av köpet uppkommer.24 

 

 

4.2 Omedelbara fastighetstillbehör 
 

Det finns två grupper av de omedelbara tillbehören, dels allmänna fastighetstillbehör, 

JB 2:1, dels de mer specifika industritillbehören, JB 2:3. De allmänna 

fastighetstillbehören kommer jag att behandla nedan under 4.2.1. I detta stycke 

behandlas kort industritillbehören. Till en fastighet som är inrättad för 

industriverksamhet hör allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör men även 

industritillbehör. De sistnämnda är maskiner och annan utrustning som tillförts en 

fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet. Vidare krävs att 

industritillbehören huvudsakligen skall användas i den verksamhet som utövas på 

fastigheten. Undantagna från industritillbehörsgemenskapen är fordon, 

kontorsutrustning och handverktyg. Fastighetsägaren ges emellertid en möjlighet att 

                                                        
22 NJA II 1966 nr 1. 
23 Möller, Fastighetstillbehör de lege ferenda, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert, s. 215.   
24 Victorin, Sundell, Kompendium i allmän fastighetsrätt (cit. Victorin), s. 120 f. 
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förklara att industritillbehören inte skall tillhöra fastigheten. Detta sker genom en 

förklaring härom och en inskrivning av denna förklaring i fastighetsregistrets 

inskrivningsdel. Industritillbehörens karaktär innebär inte att några typspecifika 

problem, relaterade till förekomsten av tredimensionellt indelade fastigheter, uppstår. 

Som ovan nämnts består de av maskiner och annan utrustning som tillförts en 

industrifastighet. Det får anses osannolikt att exempelvis en maskin skulle placeras så 

att den sträcker sig genom två fastigheter. Ännu mer osannolikt är att en 

fastighetsbildningsåtgärd skulle leda till att viss utrustning skulle vara placerad på detta 

sätt. Dock kan man tänka sig att en ventilationsanläggning, som är inrättad för 

industriändamål, sträcker sig genom flertalet fastigheter. Problem, vad gäller rätten för 

en fastighet att nyttja den angränsande fastighetens del av anläggningen, är för handen. 

Detta problem liknar det som finns för ledningar som är byggnadstillbehör, varför 

läsaren hänvisas till 4.3.3 nedan. Utgångspunkten för uppsatsen är tredimensionella 

fastigheter som är bildade för bostadsändamål. Av denna anledning lämnar jag härmed 

industritillbehören utan vidare genomgång.  

 

 

4.2.1 Nuvarande lagstiftning 

 

Huvudregeln om de omedelbara fastighetstillbehören återfinns i JB 2:1 1 st.. Nämnda 

stycke talar om ”byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller 

ovan jord för stadigvarande bruk”. Förutom redan uppräknade tillbehör nämns, i det 

första stycket, även på rot stående träd och andra växter samt naturlig gödsel.  

 

Föremålet ifråga skall vara anbragt för stadigvarande bruk. Med detta menas att den 

som tillfört föremålet, normalt ägaren, haft för avsikt att föremålet skall nyttjas på 

fastigheten en längre tid. Om det inte brukas en längre tid betyder det ej att det brister i 

rekvisitet, det är ägarens subjektiva avsikt som är avgörande. 

 

Med byggnad avses i stort sett alla slags uppbyggda konstruktioner. Tidigare förslag till 

lagstiftning talade om konstruktioner som uppfördes genom timring, murning eller 

annat jämförligt sätt.25 Någon motsvarande uppräkning av tillvägagångssätt för 

                                                        
25 NJA II 1896 s. 3. 
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uppförandet har ej uppställts i motiven till nuvarande jordabalk.26 Även om en 

husliknande anläggning är belägen under jordytan kan den betraktas som byggnad, ett 

exempel är en kioskanläggning vid en underjordisk järnväg.27 Att definiera vad som har 

karaktären av byggnad kan ibland vålla problem. Praktiskt sett innebär det dock inga 

svårigheter, eftersom ett sådant föremål åtminstone faller under det mer vidsträckta 

begreppet anläggningar. Dock får definitionen betydelse för det fall att ytterligare 

föremål, som är att anse som byggnadstillbehör, finns inom byggnaden. Om objektet 

karaktäriseras som byggnad blir föremålen tillbehör till fastighet. Klassificeras objektet 

som anläggning blir inte föremålen fastighetstillbehör, eftersom någon motsvarighet till 

byggnadstillbehör saknas för anläggningar. Bestämmelsen i JB 1:1 1 st. förutsätter att 

byggnaderna skall vara uppförda på fastigheten. Således undantas exempelvis 

transportabla s.k. arbetsbaracker från bestämmelsen. Däremot är det inte nödvändigt att 

en byggnad blivit sammanfogad med marken. Det har ansetts att t.ex. oljecisterner av 

plåt som kvarhålls på marken endast genom sin tyngd skall omfattas av bestämmelsen.28 

Om en byggnad skjuter över fastighetsgränsen anses byggnaden i sin helhet vara 

tillbehör till den fastighet inom vars gräns den egentligen skulle ha inrymts.29 Till själva 

byggnaden räknas golv, tak, väggar och trappor.30 Vidare talar regeln i JB 1:1 1 st. om 

annan anläggning; hit räknas exempelvis räls, cisterner och källare, såvida dessa 

föremål ej har karaktären av byggnader och således faller under den tillbehörskretsen. 

Vad gäller stängsel kan sägas att det är tillbehör till en fastighet även om det anlagts på 

utsidan av fastigheten.  

 

Som ledning räknas alla slag av ledningar vare sig de är avsedda för elektricitet, gas, 

vatten eller annat. Ledningar som är dragna i en byggnad omfattas ej av JB 1:1, 

eftersom sådana ledningar behandlas som byggnadstillbehör under reglerna i JB 2:2. 

För det fall att en ledning sträcker sig utanför en fastighets område, räknas endast den 

del av ledningen som framdragits inom fastigheten som tillbehör till denna. Den del av 

ledningen som är utanför fastighetens område blir lös egendom, såvida inte ledningen 

anbragts med stöd av servitut, vilket leder till att ledningen hör till den härskande 

fastigheten.  

                                                        
26 Gustafsson, Jordabalkens tillbehörsreglering, s. 14. 
27 Bäärnhielm m.fl., s. 23. 
28 Se NJA 1925 s. 317. 
29 Se prop. 1966:24 s. 59. 
30 Victorin, s. 123. 
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4.2.2 Fastighetstillbehör genom servitut och ledningsrätt 

 

Enligt JB 2:1 2 st. första meningen kan byggnad eller annan anläggning som är uppförd 

utanför fastigheten bli fastighetstillbehör. Förutsättningen är att byggnaden eller  

anläggningen är avsedd för stadigvarande bruk vid utövande av ett servitut till förmån 

för fastigheten och att den inte hör till den fastighet där den finns. Regeln är tillämplig 

på alla slags servitut oavsett tillkomstsätt.  

 

Nedan under 5.1 kommer servitut att behandlas mer ingående. I detta avsnitt kan dock 

sägas att en servitutsrätt följer med äganderätten till den härskande fastigheten när 

denna övergår till en ny ägare. Med härskande fastighet avses den fastighet som genom 

ett servitut utnyttjar en annan fastighet, vilken benämns tjänande fastighet. En byggnad 

eller anläggning som innehas med stöd av en servitutsrätt på annan fastighet är enligt  

JB 2:1 2 st. därför tillbehör till den härskande fastigheten, under förutsättning att 

anläggningen inte är tillbehör till den tjänande fastigheten. Om anläggningen uppförts 

av ägaren till den härskande fastigheten och rätten att ha anläggningen på den tjänande 

fastigheten tryggats med en servitutsupplåtelse, blir anläggningen alltså tillbehör till den 

härskande fastigheten. 

 

Om ett servitut upplåtes till förmån för två eller flera fastigheter och de härskande 

fastigheternas ägare gemensamt uppför anläggningen, är anläggningen att anse som 

tillbehör till samtliga de härskande fastigheterna, gemensamt servitut. Uppför en 

innehavare av servitut och den tjänande fastighetens ägare gemensamt en anläggning på 

den tjänande fastigheten för gemensamt nyttjande, är anläggningen att anse som lös 

egendom.31 

 

En anläggning som uppförts av fastighetsägaren förblir tillbehör till denna fastighet 

även om ägaren upplåter anläggningen genom servitutsavtal till en ägare av en annan 

fastighet.  

 

                                                        
31 Se prop. 1966:24 s. 117. 
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En ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144) betraktas i princip som lös 

egendom.32 Ledningsrätt ger ägaren till ledningen en sakrättslig skyddad rätt att dra 

fram och behålla olika slags ledningar över fastigheter. Denna rätt tillkommer den som 

för tillfället äger ledningen. Dock kan ledningsrätten enligt 1 § 2 st. ledningsrättslagen 

knytas till viss fastighet. Enligt JB 2:1 2 st. andra meningen leder ett sådant förfarande 

till att ledningsrätten får karaktären av tillbehör till fastighet.  

 

 

4.2.3 Föreslagen ändring 

 

I nuvarande bestämmelse talas om föremål som anbragts i eller ovan jord för 

stadigvarande bruk. Genom tillkomsten av tredimensionell fastighetsindelning kan 

uttrycket ”i eller ovan jord” förefalla något märkligt. Regeringen anser ett det är 

tveksamt om ett sådan formulering klart ger uttryck för vad som bör gälla vid 

tredimensionell fastighetsindelning. Detta grundas bland annat på uttalande i 

förarbetena om att bestämmelsen är avsedd att behandla föremål belägna inom 

fastigheten.33 På grund härav föreslås att uttrycket ”i eller ovan jord” i JB 2:1 ersätts 

med ”inom fastigheten”.34  

 

 

4.2.4 Analys 

 

Hur kommer tredimensionell fastighetsindelning att inverka på tillämpningen av regler 

om allmänna fastighetstillbehör? Ett antal föremål nämns i JB 2:1 1 st. Jag kommer här 

att göra en probleminventering i ljuset av tredimensionell fastighetsindelning. Med 

problem avser jag att ett föremål sträcker sig genom flera fastigheter samt att föremålets 

karaktär kräver ett nyttjande av den del som tillhör en angränsande fastighet för att det 

skall kunna nyttjas i en viss fastighet. Ett exempel är en ledning som sträcker sig genom 

flera fastigheter. För att kunna få t.ex. vatten från ledningen krävs ett nyttjande av 

ledningar i angränsande fastigheter. Vid genomgången nedan förutsätter jag att 

                                                        
32 Bäärnhielm m.fl., s. 26. 
33 Lagrådsremissen, s. 75. Se även Prop. 1966:24 s. 129. 
34 Prop. 2002/03:116 s. 121. 
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fastighetsägaren har tillfört ett föremål, som avses i JB 2:1 st., för stadigvarande bruk, 

d.v.s. att någon brist i det rekvisitet ej föreligger.  

 

Byggnader som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk är 

fastighetstillbehör. Det uppstår egentligen inget problem vad avser tillhörande till 

fastighet. Avgränsningen av fastigheten visar vilken del av byggnaden som skall tillhöra 

fastigheten. Dock kan nyttjandet av en fastighet kräva ett utnyttjande av en angränsande 

fastighet för att den förra fastighetens nyttjande skall vara ändamålsenligt. Som ovan 

nämnts är trappor inbegripna i byggnad, varför en rätt att utnyttja trapporna bör 

tillförsäkras ovanliggande fastigheter. Ett liknande problem kan även uppstå i 

traditionella fastigheter, skillnaden ligger i att problemet är mer påträngande och 

frekvent. Hur tillförsäkrandet bör ske återkommer jag till i kapitel 5. Ledningar som är 

dragna i en byggnad omfattas ej av regeln i JB 2:1, eftersom de regleras i JB 2:2. 

Således är det tal om ledningar som är dragna utom en byggnad, vilket exempelvis kan 

vara en ledning under markytan. En sådan ledning är således tillbehör till fastigheten 

och hör till den fastighet inom vilken den finns. Om ledningen sträcker sig utanför 

fastighetens gräns blir den, förutsatt att ingen servituts- eller ledningsrätt föreligger, lös 

egendom. Egenskapen av lös egendom uppstår på grund av att det ej är fastighetsägaren 

som har anbragt ledningen på fastigheten. Någon nytt problem på grund av 

tredimensionella fastigheter uppkommer inte eftersom ledningarna finns i marken. För 

det fall att ledningarna sträcker sig genom en källare, belägen under markytan, blir 

ledningen ett byggnadstillbehör om källaren är att anse som byggnad.35 I och med att 

ledningen inte är anbragd för stadigvarande bruk av fastighetsägaren kan ledningen inte 

ha karaktären av fastighetstillbehör. Vidare talar regeln i JB 2:1 om andra anläggningar. 

Om delar av en anläggning tränger in på en angränsande fastighet kan de delar av 

anläggningen, som är inom den angränsande fastigheten, bli tillbehör till den fastighet 

där merparten av anläggningen finns. Detta sker genom en servitutsbildning. På rot 

stående träd och andra växter är tillbehör till fastighet. Om växtligheten tränger in på en 

ovanliggande fastighet, kan det synas som om den del som sträcker inom fastigheten  

skall tillhöra denna fastighet. Stadgandet talar dock om ”på rot stående” växtlighet,  

varför det inte kan anses vara tillbehör till en ovanliggande fastighet. Samma  

resonemang får föras vad gäller stängsel, för det fall att ovandelen av stängslet finns  

                                                        
35 Se 4.3.1 
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inom en ovanliggande fastighet. Stängslet är tillbehör till den fastighet som har kontakt 

med markytan. Naturlig gödsel blir tillbehör till den fastighet på vars mark den ligger. 

Något egentligt problem vad gäller omedelbara fastighetstillbehörs tillhörande till 

tredimensionella fastigheter är som synes inte för handen.  

 

 

4.3 Medelbara fastighetstillbehör 
 

De medelbara tillbehören är byggnadstillbehör och definieras i JB 2:2. De medelbara 

fastighetstillbehören utgörs av föremål, vilka på grund av sin förbindelse med en 

byggnad blir tillbehör till denna och därigenom även till fastigheten. 

 

 

4.3.1 Nuvarande lagstiftning 

 

I JB 2:2 1 st. uppräknas ett antal karakteristiska tillbehör till byggnader i allmänhet. Det 

är fast inredning och annat som byggnaden blivit försedd med. I uppräkningen finner 

man tillbehör såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, olika typer av ledningar etc. 

Uppräkningen är avsedd att vara exemplifierande, varför även mer moderna föremål 

som  centralantennanläggning och ledningar till denna skall vara byggnadstillbehör.36  

 

Till alla slags olika byggnader finns det en sfär av tillbehör. Om tillbehören inte har 

karaktären av byggnadstillbehör är de lös egendom. I lagrummet talas det om att 

föremålet skall vara "ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna". 

Detta rekvisit anger gränsen mot lös egendom för föremålen ifråga. Vad som anses vara 

stadigvarande bruk avgörs utifrån en objektiv prövning. Således tillmäts ägarens av 

byggnaden syfte vid infogandet av föremålet i byggnaden ingen vikt, utan det skall 

finnas ett objektivt ändamålssammanhang mellan föremålet och byggnaden. Vidare 

skall föremålet ifråga normalt sett vara till nytta, oavsett vem som för tillfället brukar 

fastigheten.37 Enligt förarbetena bör man utgå från att byggnaden, eller aktuell del av 

denna, fortsättningsvis kommer att användas på i huvudsak samma sätt som tidigare.  

                                                        
36 Victorin, s. 124. 
37 Victorin, s. 124. 
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Detta gäller dock bara under förutsättning att byggnaden inte kan förändras utan 

genomgripande ombyggnadsarbeten. För det fall att byggnaden är inrättad som 

bostadshus skall hänsyn ej tas till vem eller vilka som bor i byggnaden vid bedömning 

av vilken utrustning som anses typisk eller normal för bostäder.38  

 

Förutom kravet på att föremålet skall vara ägnat till stadigvarande bruk finns ytterligare 

ett tillbehörsrekvisit, nämligen att byggnaden skall ha blivit försedd med föremålet. 

Uttrycket innebär ett mer långtgående krav än ett rent fysiskt samband mellan  

byggnaden och föremålet. I den mån föremålet måste inmonteras för att fungera krävs 

att detta gjorts, vilket leder till att exempelvis en ännu ej inmonterad hiss inte utgör 

tillbehör.39  

  

 

4.3.2 Föreslagen ändring 

 

JB 2:3 föreslås få ytterligare ett stycke. I detta fjärde stycke stadgas att om olika delar 

av en byggnad hör till skilda fastigheter, skall ett föremål enligt första och andra stycket 

höra till den del av byggnaden där det finns. Enlig regeringen är det endast föremålets 

belägenhet som är av betydelse vid bedömningen, enligt fjärde stycket, av till vilken del 

av byggnaden som föremålet hör. Alltså hör föremålet till den del av byggnaden där det 

finns. Således saknar det betydelse om föremålet i det enskilda fallet är ägnat till 

stadigvarande bruk enbart för den del av byggnaden där det finns, för någon annan del 

av byggnaden eller för byggnaden i dess helhet. Om föremålet inte är ägnat till 

stadigvarande bruk för någon del av byggnaden, utgör det inte byggnadstillbehör.40 

 

 

4.3.3 Analys 

 

Som synes kan olika delar av en byggnad tillhöra skilda fastigheter. Ett tillbehör som 

sträcker sig genom en byggnad, exempelvis en ledning, kommer i sådana fall att tillhöra 

ett flertal fastigheter. Detta kan leda till problem vad gäller nyttjande och underhåll av 

                                                        
38 Se prop. 1966:24 s. 61 f. 
39 Victorin, s. 123. 
40 Prop. 2002/03:116 s. 121 f. 
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föremålet. Ett av de föremål som nämns som byggnadstillbehör är en hiss, vilken består 

av ett hisschakt och en hisskorg. I en byggnad är det normalt att hisschaktet sträcker sig 

genom hela byggnaden eller åtminstone stora delar av byggnaden. Hisschaktet kommer 

således att uppdelas mellan fastigheterna och den del av schaktet som finns inom en 

fastighet blir tillbehör till denna. Hisskorgens placering i byggnaden är avhängig 

nyttjandet, d.v.s. hisskorgen finns där den senast nyttjades. Nyttjandet av en hiss, i en 

tredimensionellt indelad fastighet, är beroende av ett samspel med andra fastigheter. I 

JB 2:2 1 st. används begreppet ”hiss”, någon uppdelning i hisschakt och hisskorg görs 

inte. Vid regelns tillkomst fanns enbart traditionellt indelade fastigheter, varför någon 

uppdelning inte krävdes. I propositionen har heller ingen uppdelning av hiss gjorts. Det 

kan tyckas, i och med stadgandet att ett föremål skall höra till den del av byggnaden där 

det finns, att en hisskorg kan komma att höra till olika fastigheter vid olika tidpunkter 

under en och samma dag. Så långt kan man dock inte dra stadgandet i JB 2:2, utan 

hisskorgen får anses vara en del av det större begreppet hiss, varför helheten, hisschakt 

och hisskorg tillsammans, får falla under begreppet hiss. Hisskorgen är ju sammanfogad 

med hisschaktet genom de ledningar och balkar som går genom schaktet. Vidare talar 

regeln i JB 2:2 om ledstänger. En ledstång återfinns i normalfallet i ett trapphus. 

Trapphuset är en del av byggnaden. Den som skall besöka en fastighet som ej är i 

bottenplan och nyttjar ledstången i byggnaden, måste således nyttja en annan fastighets 

ledstång. Dock bör framhållas att en ledstång inte är beroende av en annan ledstång för 

att fungera på bästa sätt. Det är lätt att avgränsa en ledstång mellan två fastigheter, 

varför ledstången hör till den fastighet där den finns. Dock kan en illa fastsatt ledstång 

leda till att nyttjaren av denna skadar sig, när personen ifråga stödjer sig på ledstången 

som ger vika, vilket kan leda till en fallskada. Vidare är de som skall till ovanliggande 

fastigheter tvungna att nyttja ledstänger som hör till en annan fastighet. Problemet vad 

gäller ledstänger är således problem av ansvarskaraktär samt hur deras rätt till nyttjande 

av ledstänger som finns på en annan fastighet skall tryggas. I en byggnad för 

bostadsändamål sträcker sig ledningar för vatten och värme genom byggnaden eller 

åtminstone till samtliga lägenheter. I och med att ett föremål skall höra till den del av 

byggnaden där det finns, blir olika delar av ledningarna tillbehör till olika fastigheter. 

Det förefaller olämpligt att så skall vara fallet. För att en fastighet skall kunna få vatten 

ur de ledningar som tillhör fastigheten krävs ett nyttjande av vattenledningar i 

angränsande fastigheter. Samtidigt har fastighetsägare, vars ledning nyttjas, ett 
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potentiellt slitage och en potentiell risk, i och med att andra fastigheter nyttjar 

ledningen. Därför bör krav på samarbete uppställas.     
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5. Servitut, gemensamhetsanläggningar och 

samfälligheter 
  

5.1 Servitut 
 

En fastighets brister kan avhjälpas med bildandet av ett servitut. Ett servitut kan bland 

annat tillkomma genom avtal mellan fastighetsägarna, avtalsservitut, eller genom 

fastighetsbildning, fastighetsbildningsservitut. Den fastighet som belastas med ett 

servitut kallas den tjänande fastigheten medan den fastighet som utnyttjar denna brukar 

benämnas den härskande fastigheten.  

 

 

5.1.1 Inledande diskussion 

 

En tredimensionell fastighet skall, som ovan angetts, vara väl lämpad för sitt ändamål. 

Vid förrättningen kan vissa brister åtgärdas genom servitutsbildning. Som synes ligger 

servitutsbildning enligt FBL nära till hands. En tredimensionell fastighet skall 

tillförsäkras de rättigheter som är nödvändiga för ett ändamålsenligt nyttjande av 

fastigheten. Således kan en tredimensionell fastighet inte bildas med en brist som sedan 

skall avhjälpas med ett avtal om servitut mellan de olika fastighetsägarna. Av denna 

anledning kan inte avtalsservitut tjäna som problemlösare.   

 

 

5.1.2 Allmänt om servitut 

 
Definitionen av vad som anses vara servitut återfinns i JB 14:1 och är gemensam för 

alla former av servitut, d.v.s. även för fastighetsbildningsservitut. Enligt definitionen 

skall ett servitut vara ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, med vilket 

menas att servitutet skall leda till en s.k. positiv nettoeffekt.41 Servitutet skall inte endast 

leda till nytta för den härskande fastigheten på den tjänande fastighetens bekostnad utan 

verka för en totalt sett  

                                                        
41 Landahl, s. 298. 
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effektivare användning av fastigheterna. Om detta är uppfyllt får i den tjänande 

fastigheten, upplåtas rätt för ägaren av den härskande fastigheten att i visst hänseende 

nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten, byggnad, annan 

anläggning som hör till denna eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga om 

dess användning i visst hänseende. Uttrycket ”i visst hänseende” ger vid handen att 

servitutet inte får innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten. I andra 

stycket slås fast att servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse 

för den härskande fastigheten. Rekvisiten ”till nytta för den härskande fastigheten” samt 

”för stadigvarande betydelse” brukar betecknas som servitutsrekvisiten, vilka måste 

vara uppfyllda för att en servitutsrätt skall upplåtas. Vidare får servitut ej innebära en 

skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att utföra positiva prestationer. De 

enda positiva prestationer som får påföras är underhåll av väg, byggnad eller annan 

anläggning som avses med servitutet. Slutligen bör påpekas att ett servitut följer med 

fastigheten vid en överlåtelse av denna. 

 

 

5.1.3 Fastighetsbildningsservitut 

 

Regler för servitutsbildning enligt FBL återfinns i dess 7 kapitel. Kraven på 

fastighetsbildningsservitut är mer restriktiva än kraven för servitutsbildning enligt 

jordabalken. Villkoren i JB 14:1 1-2 st. samt bestämmelserna i 3 kap. och 5 kap. FBL 

skall vara uppfyllda. Huvudvillkoret, vilket anges i 7 kap. 1 § 1 st. FBL, är att servitut 

som bildas skall vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga 

användning. Detta villkor är en skärpning av det ovan under 3.1.1 nämnda 

båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL. Kravet på väsentlig betydelse är uppsatt för att en 

enskild, utan mycket starka skäl, inte skall tvingas in i det gemensamhetsförhållande 

som servitutsbildningen innebär.42 I 7 kap. 1 § 2 st. FBL får ägaren till den tjänande 

fastigheten inte påföras en underhållsskyldighet om inte det har överenskommits mellan 

ägarna av den härskande och tjänande fastigheten. Skälet bakom stadgandet är som 

synes att den tjänande fastighetens ägare inte skall åläggas en skyldighet vid en 

fastighetsreglering. I överenskommelsen kan en uppdelning av underhållet av det 

föremål som avses med servitut göras. Om en överenskommelse om underhåll ingåtts  

                                                        
42 Landahl, s. 303. 
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mellan parterna kan denna infogas i fastighetsbildningsbeslutet, vilket kan vara av godo 

om en av fastigheterna senare överlåts.43 Enligt 7 kap. 2 § FBL får inte servitut som 

avser rätt att dra ledning enligt ledningsrättslagen bildas genom fastighetsreglering.  

I 2 § ledningsrättslagen uppräknas vilka ledningar som omfattas av lagen. Det är 

exempelvis teleledningar som tillgodoser allmänt ändamål, elektrisk starkströmsledning 

och vatten- eller avloppsledning som ingår i en allmän vatten- och avloppsanläggning.44 

Dock omfattas inte vatten- eller avloppsledning som tillgodoser en enstaka fastighets 

husbehov av bestämmelserna i ledningsrättslagen, varför fastighetsbildningsservitut kan 

bildas. För det fall att ledningar skall tillgodose flera fastigheters behov, bör en 

gemensamhetsanläggning inrättas.45 Detta beror på passusen i  

2 § 2 st. ledningsrättslagen, vilken talar om att lagen inte är tillämplig om utrymme för 

ledning kan upplåtas med stöd av anläggningslagen.  

 

 

5.2 Gemensamhetsanläggningar 
 

För att tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter kan en 

anläggning inrättas. Reglerna för inrättandet av en sådan anläggning, 

gemensamhetsanläggning, återfinns i anläggningslagen (1973:1149). För anläggningens 

utförande och drift utgör de deltagande fastigheterna en samfällighet. Förvaltningen av 

samfälligheten regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). 

 

 

                                                        
43 Nilsson, Servitut, s. 96 f. 
44 Stadgandets fulla lydelse: ”2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag,  
1. teleledning som ingår i telekommunikationssystem för allmänt ändamål samt allmän 
svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål,  
2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som 
avses i 1,  
3. vatten- eller avloppsledning som a) ingår i allmän va-anläggning, b) förser samhälle med vatten eller 
därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet, c) gagnar näringsverksamhet eller 
kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller d) medför endast ringa intrång i 
jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov,  
4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller produkt transporteras från 
produktionsställe, upplag eller lastplats och som a) tillgodoser ett allmänt behov, b) gagnar 
näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller viss ort eller c) medför 
endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.  
Lagen gäller ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av anläggningslagen (1973:1149)”. 
45 Nilsson, Servitut, s. 102. 
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5.2.1 Allmänt om gemensamhetsanläggningar 

 

Anläggningslagen (AL) innehåller regler för inrättande av en gemensam anläggning för 

flera fastigheter. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning prövas vid en särskild 

förrättning hos lantmäterimyndigheten eller i samband med en 

fastighetsbildningsåtgärd. I den upphävda lagen (1966:700) om vissa 

gemensamhetsanläggningar fanns en exemplifierande uppräkning av vad som kan vara 

gemensamhetsanläggning. Uppräkningen omfattade parkeringsanläggning, 

förbindelseled, gårdsutrymme, lekplats, anordning till skydd mot grundvatten, 

anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga. 

Någon uppräkning av godkända anläggningar återfinns ej i AL av den anledning att en 

uppräkning lätt skulle uppfattas som ett krav på att en anläggning skulle hänföra sig till, 

eller vara jämförlig, med någon av de uppräknade anläggningarna.46 Det avgörande 

rekvisitet, vilket återges i 1 § 1 st. AL, är att anläggningen skall tillgodose ändamål av 

stadigvarande betydelse för fastigheten. De vanligaste anläggningarna är väg,  

VA-ledning, grönområde, parkering, garage, vattentäkt, lekplats, centralantenn, 

belysning och reningsanläggning. Det bör dock framhållas att allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar samt allmänna fjärrvärmeanläggningar undantas från lagens 

tillämpning, eftersom dessa regleras i andra lagar. I begreppet anläggning ligger ett krav 

på en viss specifik aktivitet för anläggningens åstadkommande, vilket medför att t.ex. 

gemensamt utnyttjande av hela fastigheter och förpliktelser att underlåta viss 

markanvändning faller utanför anläggningsbegreppet.47 Vid överlåtelse av en fastighet 

som har del i gemensamhetsanläggning följer rätten till gemensamhetsanläggningen 

med.48 

 

 

5.2.2 Väsentlighetsvillkoret 

 

I 5 § AL stadgas att gemensamhetsanläggning inte får inrättas för annan fastighet än 

sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. Skälet till detta 

s.k. väsentlighetsvillkor är att en fastighet skall kunna anslutas till en 

                                                        
46 Se Prop. 1973:160 s. 178. 
47 Löfmarck, Peter i Karnov (cit. Löfmarck), not 2, s. 822. 
48 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning, s. 132. 
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gemensamhetsanläggning även om fastighetsägaren motsätter sig detta. Avgörande vid 

bedömningen av om sådan tvångsanslutning får ske är om det föreligger ett påtagligt 

behov för fastigheten att ha tillgång till den nyttighet som avses med 

gemensamhetsanläggningen. Om fastigheten redan är utrustad med en anläggning som 

fyller samma funktion som den föreslagna anläggningen bör tvångsanslutning ej komma 

i fråga.49  Det skall finnas ett behov för fastigheten att delta i 

gemensamhetsanläggningen oavsett fastighetsägarens personliga intressen. Behovet 

bedöms efter hur fastigheten kan fungera med hänsyn till sitt ändamål. 

Väsentlighetsvillkoret prövas både för fastigheter vars ägare önskar delta i 

gemensamhetsanläggning och för fastigheter vars ägare ej önskar delta. 

Väsentlighetsvillkoret har prövats i NJA 1997 s. 491, där HD ansåg att en fastighet inte 

i någon högre grad var beroende av ett trafiksystem i ett centrum. Därför kunde inte 

fastigheten tvångsanslutas.  I 16 § 1 st. p. 1 AL stadgas att avsteg får göras från 5 §, om 

fastighetsägarna som skall delta i gemensamhetsanläggningen medger det, vilket ger vid 

handen att väsentlighetsvillkoret är dispositivt.  

 

 

5.2.3 Båtnadsvillkoret 

 

I 6 § 1 st. AL återfinns det s.k. båtnadsvillkoret, vilket innebär att en 

gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelar av ekonomisk eller annan art 

överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför. Syftet med regeln är 

att skydda sakägarna mot ofördelaktiga investeringar. Villkoret måste vara uppfyllt för 

varje fastighet för sig.50 Villkoret innebär i princip att en kalkyl måste upprättas där 

fördelarna med anläggningen vägs mot nackdelarna. Som fördel räknas varje förbättring 

som leder till ökade möjligheter att nyttja fastigheten, även om det inte leder till en 

ökning av fastighetens värde.51 Även förbättringar av social natur skall tas med i 

kalkylen. På nackdelssidan skall exempelvis kostnader för anläggningens utförande, 

framtida underhålls- och driftskostnader och förrättningskostnader inberäknas medan 

eventuella statsbidrag till anläggningen avräknas. 

 

                                                        
49 Se Prop. 1973:160 s. 151. 
50 Löfmarck, not 12 s. 823. 
51 Löfmarck, not 12 s. 823. 
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5.2.4 Opinionsvillkoret 

 

Det tredje villkoret, det s.k. opinionsvillkoret, regleras i 7 § 1 st. AL. Villkoret innebär 

att en gemensamhetsanläggning ej får inrättas, om fastighetsägarna och eventuella 

hyresgäster i fastigheterna motsätter sig inrättandet och har beaktansvärda skäl för detta.  

Dock finns det en presumtion för att en gemensamhetsanläggning skall inrättas, 

eftersom uppfattningen hos dem som har störst nytta av anläggningen skall väga tyngst. 

Någon generell regel om hur många som skall vara emot inrättandet finns inte, utan en 

helhetsbedömning sker från fall till fall. För det fall att behovet av anläggningen är 

synnerligt angeläget ur allmän synpunkt, behöver ej, enligt 7 § 1 2 st., opinionsvillkoret 

vara uppfyllt. 

 

 

5.2.5 Utrymme och ersättning för utrymme 

 

En gemensamhetsanläggning skall, enligt 8 § AL, förläggas och utföras på ett sätt som 

leder till minsta möjliga intrång i och olägenhet för de fastigheter där anläggningen skall 

utföras försåvitt detta inte medför en oskälig kostnad. Enligt 12 § 1 st. AL får mark eller 

annat utrymme tas i anspråk på fastighet som skall delta i anläggningen eller på annan 

fastighet som inte skall delta. Rätten att disponera marken är av servitutsliknande 

karaktär, vilket medför att äganderätten till den ianspråktagna fastigheten består. För att 

en fastighet som ej deltar i gemensamhetsanläggningen skall tvingas avstå utrymme 

krävs att detta kan ske utan synnerligt men för fastigheten i fråga. Tolkningen av 

begreppet synnerligt men har lämnats åt rättstillämpningen, dock har 

departementschefen uttalat att det skall vara fråga om ett höggradigt intrång.52 I andra 

stycket av nämnda paragraf stadgas att en fastighet får tas i anspråk även om synnerligt 

men föreligger. Det får dock ske endast om anläggningen behövs för ett större antal 

fastigheter eller om det är av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt. Om ägaren av den 

fastighet vari utrymme tas i anspråk kräver att fastigheten skall inlösas, skall inlösning 

ske. För det fall att olägenheten av ianspråktagandet rör endast en del av fastigheten, 

skall endast den delen inlösas. Det utrymme som inlöses blir en samfällighet med  

                                                        
52 Prop. 1973:160 s. 206. 
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anläggningsdeltagare som delägare. Ersättningen för det utrymme som upplåtes eller 

inlöses skall bestämmas enligt FBL:s regler. Detta innebär att ersättningen bestäms till 

ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde.  

 

 

5.2.6 Kostnaderna för gemensamhetsanläggningen 

 

Bestämmelserna om fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningen finns i 

15 § AL. Regeln är dispositiv om det medges av fastighetsägare som åläggs en större 

bidragskyldighet och avvikelsen från 15 § ej sker i otillbörligt syfte. Med otillbörligt 

syfte avses att avvikelsen leder till ett större kostnadsansvar för det allmänna i de fall 

där statsbidrag utgår till vissa delägare.53 Vid förrättningen bestäms grunderna för 

fördelningen av kostnaderna. Varje fastighet erhåller ett andelstal dels för utförande, 

dels för driften av anläggningen. Vad gäller utförandet beror andelstalet på vilken nytta 

fastigheten antas erhålla av anläggningen. Andelstalet för driftskostnaderna är avhängigt 

omfattningen av fastighetens användande av anläggningen.      

  
 

5.3 Analys av servitut och gemensamhetsanläggningar 
 

I detta avsnitt skall för servitut och gemensamhetsanläggningar relevant ekonomisk 

teori behandlas. Slutligen skall en analys av de båda instrumenten göras.   

 

Fastighetsbildningsservitut är en form av myndighetsutövning då det är 

lantmäterimyndigheten som genom fastighetsreglering bildar servitut. Även 

gemensamhetsanläggningar bildas av lantmäterimyndigheten. Det sker vid förrättning 

av lantmäterimyndigheten eller i samband med en fastighetsbildningsåtgärd. Därför ges 

en genomgång av institutioners påverkan på transaktioner. Transaktionskostnader av 

olika slag uppkommer vid varje transaktion, både vid servitutsbildning och anläggande 

av gemensamhetsanläggning.  

                                                        
53 Löfmarck, not 42, s. 825. 
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5.3.1 Transaktionskostnader och institutioner54 

 

Transaktionskostnaderna brukar indelas i kostnader för kontakt, kontrakt respektive 

kontroll. Kostnaderna för kontakt syftar till de kostnader som parterna har för att 

komma i kontakt med varandra. Det kan exempelvis vara kostnaden för en annons i en 

tidning. De kostnader som parterna har för att sluta ett avtal är kostnader för kontrakt. 

Exempel härpå är segdragna förhandlingar om ett kontrakt som åsamkar parterna 

kostnader i form av tidsåtgång. Vid ett avtalsslutande finns ett förhandlingsutrymme, 

s.k. kvasiränta. Det är exempelvis skillnaden mellan köparens och säljarens 

reservationspris. Båda parter vill erhålla så mycket som möjligt av denna kvasiränta, 

varför förhandlingarna kan dra ut på tiden. Utöver priset, skall parterna förhandla om 

diverse rättigheter och skyldigheter som följer med kontraktet. Med kostnaden för 

kontroll menas de kostnader som uppstår för att kontrollera att avtalsmotparten fullgör 

sin del av avtalet. Ett effektivt resursutnyttjande bygger på att minska 

transaktionskostnaderna så mycket som möjligt. Härvid kan institutioner tjäna som 

transaktionskostnadssänkande instrument. 

    

Inom ekonomin talar man om institutioner, vilka är statsapparaten, rättssystemet, 

organisationer och företag. Dessa institutioner är nödvändiga och grundläggande för att 

marknaden skall fungera. Rättsystemet är en institution som har ett stort inflytande på 

marknaden. Rätten fördelar skyldigheter och rättigheter, ger handlingsalternativ och 

begränsar valmöjligheter. Institutioner är spelets regler i ett samhälle. Att institutioner 

påverkar ekonomin är knappast ett kontroversiellt påstående. Institutionernas största roll 

i samhället är att reducera osäkerheten genom att skapa regler för en stabil, men inte 

nödvändigtvis effektiv, struktur för vardagslivet, vilket i dagens samhälle får anses 

omfatta det ekonomiska livet. När transaktionskostnaderna är höga spelar institutioner 

en stor roll för att sänka dessa.    

 

 

                                                        
54 Stycket bygger på Dahlman m.fl., s. 78 ff och North, Institutions, institutional change and economic 
performance, s. 3 ff. 
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5.3.2 Analys av servitut och gemensamhetsanläggningar 

 

Ovan under 3.2.2 har konstaterats att tredimensionella fastigheter får bildas endast om 

de tillförsäkras de rättigheter som behövs för att fastigheten skall kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt. Vid lämplighetsprövningen skall bl.a. eventuella servitut tas med i 

bedömningen. De rättigheter som kan bli aktuella är framförallt en rätt till nyttjande av 

ledningar av olika slag. Genom att bilda ett servitut för de fastigheter som behöver 

nyttja den angränsande fastighetens ledningar, för att de ledningar som finns inom den 

egna fastigheten skall kunna användas, kan fastigheten bli lämplig för sitt ändamål. En 

sådan servitutsbildning får anses uppfylla kraven på att servitutet skall vara till nytta för 

den härskande fastigheten och att det skall vara av stadigvarande betydelse. Något totalt 

ianspråktagande av en hel fastighet är det inte frågan om. Det servitut som bildas följer 

med fastigheterna vid en överlåtelse av fastigheterna. Ett beslut om fördelning av 

underhållet kan ingå i fastighetsbildningsbeslutet. Dock bör påminnas om att 

fastighetsbildningsservitut inte får bildas för vissa ledningar.55 Således kan 

servitutsbildning omöjligen vara det bästa alternativet för dessa typer av ledningar. Vad 

gäller hissar kan sägas att bildande av servitut ger fastigheter rätt att nyttja en hiss på en 

annan fastighet. Resonemanget blir ungefär detsamma som vid ledningar som sträcker 

sig genom byggnaden. Sakägarna får genom avtal komma överens om underhållet av 

hissen. Vidare kan servitut tjäna som en god problemlösare vad gäller rätten till att 

nyttja vissa föremål på en angränsande fastighet. Det gäller t.ex. ledstänger, trapphus 

eller annan del av byggnaden.   

 

En nackdel med servitut är att fastighetsägarna är tvungna att komma överens om 

underhållskyldigheten. Således kan stora kontraktskostnader uppkomma. Vidare kan 

kostnaderna för kontroll bli höga. Fastighetsbildningslagens regler och 

lantmäterimyndighetens förrättning sänker kontraktskostnaderna i den mån att vissa 

kontakt- och kontraktskostnader blir lägre, eftersom något avtal mellan fastighetsägarna 

om servitutsbildande inte behöver komma till stånd. Kontaktkostnaderna är inte så höga, 

eftersom det är ganska lätt att få kunskap om vem som är ägare till grannfastigheten 

samtidigt som fastighetsbildningsservitut är en form av tvångsåtgärd, vilket i praktiken 

leder till att någon motpart inte behöver uppsökas. Dock måste ett uppsökande och  

                                                        
55 Se ovan under 5.1.3 
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kontraktskrivande med lantmäterimyndigheten ske. Det bör påminnas om att 

kontrollkostnaderna kan bli höga vid ett avtal om underhåll. Fastighetsägarna har att 

övervaka att motparten fullgör sina förpliktelser enligt underhållsavtalet. Om inget avtal 

om underhåll kommer till stånd övervältras underhållet för den del av tillbehöret som 

finns inom den tjänande fastigheten på denna fastighet, eftersom tillbehöret tillhör den 

fastigheten. Därför kan en form av gratisåkarproblem uppstå. Den tjänande fastigheten 

får bära ökade kostnader för exempelvis underhåll, när de angränsande fastigheterna 

utnyttjar tillbehöret.      

 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för att försörja flera fastigheter med exempelvis 

vatten- och avloppsledningar. Gemensamhetsanläggningar följer, likt servitut, med 

fastigheten vid en överlåtelse av denna. En gemensamhetsanläggning kan bildas för de 

flesta ändamål. Den har den fördelen gentemot servitut att anläggning kan bildas för 

ändamål som inte kan tryggas med en servitutsrätt. Vad som åsyftas är de ledningar som 

faller under stadgandet i 2 § ledningsrättslagen. Eftersom servitut inte kan upplåtas för 

dessa är endast gemensamhetsanläggningar möjliga instrument. En annan fördel är att 

en gemensamhetsanläggning kan innehålla en rad olika föremål. Denna möjlighet finns 

ej för servitut. Således finns det argument som talar för en gemensamhetsanläggning i 

stället för en upplåtelse av ett servitut. 

 

En gemensamhetsanläggning kan tvångsanslutas om det föreligger ett behov för 

fastigheten att ha tillgång till det som avses med anläggningen. Det bör dock inte ske 

om fastigheten ifråga är utrustad med en anläggning som fyller samma funktion. 

Således skall det finnas ett behov för fastigheten att medverka i 

gemensamhetsanläggningen. Att det finns ett behov för de fastigheter som behöver 

nyttja den angränsande fastighetens ledningar får hållas för visst. Dock kan det 

exempelvis ifrågasättas om en fastighet som redan har tillgång till en vattenledning skall 

behöva intvingas i en gemensamhetsanläggning. Just det faktum att fastigheten redan 

har ett föremål som fyller denna funktion, är ju ett argument mot tvångsanslutning. 

Väsentlighetsvillkoret är som ovan nämnts dispositivt, vilket innebär att det inte skall 

tillämpas om sakägarna medger det. Dock kan det finnas möjlighet att tro att den 

fastighetsägare, vars behov redan är uppfyllt, skall medge att en 

gemensamhetsanläggning inrättas. Ovan angavs att fastighetsägare skulle få bära ökade 

kostnader för det fall att inget underhållsavtal kom till stånd. Fördelningen av 
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kostnaderna för gemensamhetsanläggning utgår från den nytta som fastigheten har av 

gemensamhetsanläggningen. Således skulle fastighetsägaren, vars behov är uppfyllt, 

kunna få bära en kostnad som korresponderar med hans nytta av anläggningen istället 

för fastighetens andel i anläggningen. Kostnaden för fastighetsägaren utan behov skulle 

således sättas lägre än för de fastigheter som har behov av anläggningen. De 

transaktionskostnader som uppkommer vid anläggandet av en gemensamhetsanläggning 

är framförallt kontraktskostnader. Exempelvis skall kostnaderna för 

gemensamhetsanläggningen fördelas. Här tjänar dock lantmäterimyndigheten som 

transaktionskostnadssänkare i och med att kostnadsfördelningen bestäms vid 

förrättningen. Kostnaderna för kontakt är av likadan natur som kontaktkostnaderna vid 

servitutsbildning. Som bekant förvaltas en gemensamhetsanläggning av en samfällighet. 

Det är alltså inom denna som kontrollkostnaderna för gemensamhetsanläggningen 

uppstår. Med beaktande av vad som anförts ligger det nära till hands att anse att 

gemensamhetsanläggningarna avhjälper tillbehörsproblemen i tredimensionellt indelad 

fastigheter på bästa sätt. Först måste dock en analys av samfälligheter göras.  

 

 

5.4 Samfälligheter 
 

I 1 § 2 st. definieras delägarfastighet såsom fastighet som har del i samfälligheten och 

delägare såsom ägaren av delägarfastigheten. En samfällighet förvaltas antingen direkt 

av delägarna, delägarförvaltning, eller av en, för ändamålet, särskilt bildad 

samfällighetsförening, föreningsförvaltning. Den förra förvaltningen innebär att 

delägarna direkt förvaltar samfälligheten. Föreningsförvaltning leder till att delägarna 

bildar en för ändamålet avsedd juridisk person, vilken har hand om förvaltningen. Dessa 

två förvaltningsformer är de enda tillåtna.  

 

 

5.4.1 Delägarförvaltning  

 

I 6 § SFL stadgas att delägarna beslutar gemensamt vid delägarförvaltning. För det fall 

att delägarna inte kan enas i en fråga skall, enligt 7 § SFL, lantmäterimyndigheten eller 

den som myndigheten förordnar hålla sammanträde. Detta sammanträde ger möjlighet 
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till att avgöra en fråga med majoritetsbeslut. Under vissa omständigheter får 

lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat inrätta 

föreningsförvaltning. De omständigheter som kan föranleda en sådan åtgärd är att 

samfälligheten med hänsyn till sin omfattning och beskaffenhet har nytta av en 

permanent förvaltningsorganisation.56 Vid sammanträdet har varje delägare en röst, 

oavsett om han äger en eller flera fastigheter som har del i samfälligheten. Dock skall, 

vid ekonomiska frågor och om någon delägare begär det, delägarnas röstetal räknas 

utifrån delägarfastigheternas andelstal. Med ekonomiska frågor avses frågor rörande 

storleken av delägarnas kostnadsbidrag, fördelning av överskott, ingående av diverse 

avtal och liknande som medför ekonomiska förpliktelser för deltagarna etc.57    

 

 

5.4.2 Föreningsförvaltning 

 

En samfällighetsförening är en sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda 

sig skyldigheter. Föreningens medlemmar är delägarna i samfälligheten. Ändamålet 

med föreningen är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. Som synes är 

samfällighetsföreningen en juridisk person. Bildandet sker vid ett delägarsammanträde 

där stadgar antas och styrelse utses. Samfällighetsföreningen skall sedan registreras hos 

den statliga lantmäterimyndigheten i det län där styrelsen, enligt stadgarna, har sitt säte. 

Innan registrering skett kan föreningen ej förvärva rättigheter eller ikläda sig 

skyldigheter. För det fall att någon ställföreträdare handlar på föreningens vägnar före 

registreringen, svarar de som deltagit eller beslutat om handlandet solidariskt för de 

förpliktelser som uppkommer. Medlemmarnas rätt att deltaga i föreningens 

förehavanden tillkommer dem på föreningsstämman. Huvudregeln är att en närvarande 

medlem har en röst vid stämman, oavsett om han är ägare till en eller flera 

delägarfastigheter. Om en medlem begär det, vid frågor av ekonomisk betydelse, skall 

ett annat röstetal användas. Detta beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. Med 

frågor av ekonomisk betydelse menas sådana frågor som nämnts ovan under 5.4.1. 

                                                        
56 Löfmarck, not 18, s. 1266. 
57 Se Prop. 1973:160 s. 370. 
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5.4.3 Kollektivt ägande58 

 

Kollektivt ägande kan organiseras på många sätt. Grundläggande för samtliga kollektiva 

ägarformer är att kollektivet beslutar om arbetets och avkastningens fördelning. Ett 

problem med kollektivt ägande är att nyttan av en investering inte korresponderar med 

kostnaderna. Den enskilde har således inga incitament att investera eftersom denne inte 

bär alla kostnader och vinster, varför ett gratisåkarproblem där en medlem kan erhålla 

fördelar på kollektivets bekostnad kan uppstå. Därför krävs en planering av 

verksamheten och regler om hur kostnader och vinster skall fördelas. Hur stora 

kostnaderna för planerandet blir är beroende av de individer som ingår i kollektivet. Ett 

stort antal ägare ökar antalet kommunikationskanaler, vilket kan leda till ökade 

svårigheter att uppnå enighet. Kollektivmedlemmar som agerar opportunistiskt leder 

förstås till ökade kostnader för kollektivet. För att undvika konflikter och få kollektivet 

att arbeta för ett gemensamt mål blir reglerna inom kollektivet av yttersta vikt. Om 

kollektivet har en central beslutsorganisation minskar antalet kommunikationskanaler. 

En central beslutsorganisation kan även ha som uppgift  att övervaka och värdera 

medlemmarnas insatser i kollektivet, vilket minskar förekomsten av gratisåkare.  

 

 

5.4.4 Analys av samfälligheter 

 

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Kostnaderna för kontrakt kan vid 

en sådan förvaltning bli höga, eftersom delägarna skall vara överens i de frågor som 

uppkommer i samfälligheten. Som angetts ovan under 5.4.1 skall 

lantmäterimyndigheten hålla sammanträde om delägarna inte kan enas i en fråga. 

Lantmäterimyndighetens ingripande får anses sänka kontraktskostnaderna, eftersom 

frågor vid sammanträdet skall avgöras med majoritetsbeslut. De höga 

kontraktskostnaderna vid delägarförvaltning kommer i många fall att leda till inrättandet 

av föreningsförvaltning. Institutioner som företag kan, som angetts ovan under 5.3.1, 

sänka transaktionskostnaderna. Bildandet av en för förvaltningen lämplig juridisk 

person kan alltså verka i en transaktionskostnadssänkande riktning. Det förutsätter dock 

att samfälligheten har en stark styrelse och att samfällighetens medlemmar agerar på ett, 

för föreningen, föredömligt sätt, d.v.s. att de inte agerar opportunistiskt eller försöker 
                                                        
58 Stycket bygger på Dahlman m.fl., s. 160 f. och Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige, s. 37 f. 
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snylta på kollektivet. Under 5.3.2 konstaterades att kontrollkostnaderna för en 

gemensamhetsanläggning uppkommer i samfälligheten. För att minska dessa kostnader 

kan föreningens styrelse överta kontrollansvaret. Kontrollkostnaderna för en 

samfällighet och för servitutsinnehavare kommer att vara ungefär lika stora i och med 

att det är samma personer som skall övervakas. Den förening som bildas kan dock vara 

en institution som medför att kontrollkostnaderna sjunker, varför föreningsförvaltning 

av samfällighet får anses vara en tämligen bra form av förvaltning.  
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6. Sammanfattning 

 

En tredimensionell fastighet är en fastighet som i sin helhet indelas både horisontellt 

och vertikalt. Sådana fastigheter kommer att vara subsidiära till traditionella fastigheter 

och kunna bildas endast efter en utredning som konstaterat att andra åtgärder inte är 

lämpliga för det avsedda ändamålet. Vid en ny- eller ombildning av en tredimensionell 

fastighet ställs högre lämplighetskrav än vid ny- eller ombildning av en traditionell 

fastighet. Tredimensionella fastigheters särskilda natur skall beaktas, vilket bland annat 

leder till att de rättigheter som behövs för ett ändamålsenligt nyttjande skall tillförsäkras 

den tredimensionella fastigheten.      

  

Förekomsten av tredimensionellt indelade fastigheter innebär att tillbehörsreglerna 

justerats något. För allmänna fastighetstillbehör gäller att de skall ha anbragts inom 

fastigheten för stadigvarande bruk. När det gäller byggnadstillbehör skall, om olika 

delar av en byggnad tillhör olika fastigheter, tillbehöret höra till den del av byggnaden 

där det finns. Således uppstår det problem av den natur att byggnadstillbehör tillhör 

olika fastigheter. För att ett ändamålsenligt nyttjande av tredimensionellt indelade 

fastigheter behöver därför detta problem avhjälpas.   

 

Servitut och gemensamhetsanläggningar kan tjäna som problemlösare för fastigheter 

som behöver tillförsäkras en rätt att använda exempelvis ledningar som tillhör en 

angränsande fastighet. En analys av de båda instrumenten ger vid handen att en 

gemensamhetsanläggning löser problemen ett bättre sätt än vad servitut gör. 
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7. Källförteckning 
 
7.1 Offentligt tryck 
 
Prop. 1966:24.  Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om  
 vad som är fast egendom.  
Prop. 1970:20 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till 

jordabalk   
Prop. 1973:160 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till anläggningslag m.m. 
 
Prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning 
 
Lagrådsremiss den 19 december 2002 (justitiedepartementet) 
 
Lagrådets sammanträdesprotokoll den 27 februari 2003 
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