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Sammanfattning 
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För de originära fången ockupation och specifikation finns det varken några lagregler eller 
någon utförlig beskrivning i den juridiska litteraturen. Därför har jag i denna uppsats 
analyserat dels vilka krav som kan antas gälla för äganderättsförvärv genom ockupation 
respektive specifikation, dels om man genom dessa originära fång kan förvärva 
äganderätten till en övergiven byggnad som är lös respektive fast egendom. 
 
För äganderättsförvärv genom ockupation kan det anses finnas två krav; dels måste 
egendomen vara herrelös och dels måste egendomen tas i besittning. Byggnad som är lös 
egendom samt byggnad som är fast egendom kan enligt min mening bli herrelösa och de 
kan tas i besittning. Trots detta kommer ockupanten inte att kunna bli dess ägare. 
Anledningen till detta är att äganderätt medför inte endast rättigheter utan också 
skyldigheter. Fastighetsskattens erläggande är en sådan skyldighet och den kan endast 
erläggas av den som hos skattemyndigheten står som ägare. Uppfylls inte skyldigheterna, 
kommer man inte i åtnjutande av rättigheten, det vill säga äganderätten. 
 
För äganderättsförvärv genom specifikation krävs det att det finns en värdeskillnad mellan 
bearbetningen av råmaterialet och råmaterialets värde, men det finns inget krav på att 
bearbetaren skall ha befunnit sig i god tro. Äganderättsförvärv genom specifikation torde 
kunna komma ifråga oavsett vilken slags egendom det är fråga om. Detta medför att 
byggnad på ofri grund och byggnad som är fast egendom kan äganderättsförvärvas genom 
specifikation.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Neither the Swedish law nor the literature concerning the law, contains regulations 
concerning the two original acquisitions “occupatio” and “specificatio”. Because of this, I 
have found it important to analyze what requirements are necessary for acquiring 
ownership through occupatio and specificatio. I have also found it interesting to examine 
the possibility of acquiring ownership of a building (both of real property and personal 
property) by an original acquisition. 
 
There are two requirements for acquiring ownership by occupatio. First, the object has to 
be unclaimed. Secondly, the object has to come into someone’s possession. My opinion is 
that buildings (both real and personal property) can become ownerless as well as be taken 
into possession. In spite of this, the occupant will not be able to acquire ownership of the 
building due to the fact that ownership brings not only rights but also duties. The payment 
of tax on buildings is such a duty, and it is only the person who is the registered owner at 
the tax authorities who can make the tax payment. If the obligations are not fulfilled, you 
will not receive the benefits either. The benefit in this case is the ownership of the 
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When it comes to acquiring ownership by specificatio, there has to be a difference between 
the value of the working of the raw material and the value of the raw material, but the 
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person doing this work does not have to have acted in good faith. There seems to be no 
limit to what kind of property, that could come in question, which means that buildings 
(real property as well as personal property) can be acquired through specificatio. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Äganderätt till egendom kan förvärvas genom tre olika huvudtyper av laga fång. De 

olika huvudtyperna av fång är originära fång, derivativa fång och exstinktiva fång. 

Originära fång är fång där ägaren inte härleder sin äganderätt från en tidigare ägare utan 

egendomen var tidigare herrelös. Derivativa fång (till exempel köp, byte, gåva och arv) 

är fång där nye ägaren härleder sin äganderätt från den tidigare ägaren genom att denne 

till exempel överlåtit äganderätten. Exstinktiva fång (till exempel godtrosförvärv och 

olika tvångsförvärv) är fång där den nye ägaren utsläcker den tidigare ägarens rätt till 

egendomen utan den tidigare ägarens medverkan.1 

 

Till de originära fången hör bland annat ockupation och specifikation. 

Äganderättsförvärv genom ockupation kan ske till en herrelös sak som ockupanten tar i 

besittning. Äganderättsförvärv genom specifikation kan ske till en ny sak som har 

framställts av någonting gammalt. Skillnaden mellan ockupation och specifikation är att 

för det senare så är förändringen i äganderätten en följd av en förändring av det 

objekt/föremål äganderätten avser.2 Huvudregeln är att äganderätten till nybildningar 

genom mänskligt arbete tillfaller det bearbetade materialets/föremålets (råmaterialets) 

ägare. Nu är verkligheten dock ej så enkel, utan det uppstår även situationer där 

råmaterialets ägare inte är samma person som den som utfört bearbetningen och 

därigenom framställt den nya saken. Det är här äganderättsförvärv genom specifikation 

kan komma att få betydelse. 

 

I litteraturen råder viss oklarhet om vilka krav som ställs för att man skall kunna 

förvärva något genom ockupation respektive specifikation. Som exempel kan nämnas 

att det i litteraturen har uttalats att originära fång kan bli aktuella när det gäller lös 

egendom3 och att de är oberoende av avtalsparter.4 Men, eftersom kategorin lös 

egendom inrymmer väldigt olika slag av egendom är det oklart huruvida all slags lös 

egendom kan förvärvas genom ett originärt fång eller om det endast gäller för 

                                                 
1 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
2 Undén, svensk sakrätt I Lös egendom s. 85 
3 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
4 Agell & Malmström, Civilrätt s. 86 
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exempelvis lösa saker. På grund av de oklarheter som råder finner jag det vara viktigt att 

undersöka vilka krav som kan antas gälla för äganderättsförvärv genom ockupation och 

specifikation. I det här sammanhanget blir det också intressant att undersöka om det är 

möjligt att genom ockupation och specifikation förvärva äganderätten till en byggnad.   

 

1.2 Problemformulering 

Vilka krav uppställs för att ockupation respektive specifikation skall bli aktuella som 

förvärvsgrunder? Är det möjligt att genom ockupation och/eller specifikation förvärva 

äganderätten till en övergiven byggnad på ofri grund eller till en övergiven byggnad 

som är fast egendom?  

 

1.3 Syfte 

Eftersom det råder viss oklarhet om vad som krävs för att ockupation och specifikation 

överhuvudtaget skall vara aktuella som förvärvsgrunder, är uppsatsens ena syfte att 

klarlägga vilka krav som kan antas gälla. Det andra och huvudsakliga syftet med 

uppsatsen är att utreda möjligheterna att, genom de originära fången ockupation och 

specifikation, förvärva äganderätten till en övergiven byggnad på ofri grund samt till en 

övergiven byggnad som är fast egendom. Uppsatsen är avsedd att kunna läsas av alla 

som har ett intresse av originära fång och som har grundläggande kunskaper i juridik. 

 

1.4 Avgränsningar  

Jag kommer att koncentrera mig på de originära fången ockupation och specifikation i 

svensk rätt. Derivativa och exstinktiva fång kommer endast att behandlas i den 

utsträckning som krävs för förståelsen av de originära fången. Eftersom det inte finns 

några uttryckliga lagregler som reglerar möjligheterna till äganderättsförvärv genom 

ockupation respektive specifikation, kommer jag att koncentrera mig på uttalanden i den 

juridiska litteraturen. Jag kommer även att studera NJA 1934 s. 29 som behandlar 

förvärvande av äganderätt till byggnad genom specifikation. När det gäller specifikation 

är även tysk rätt intressant att titta på. Detta gäller främst § 950 BGB, som behandlar 

just förvärvande av äganderätten till en ny sak som tillkommit genom bearbetning av 
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gammalt material. Det kan vara intressant att se vilka krav som uppställts där och göra 

en jämförelse med svensk rätt. Eftersom äganderättsförvärv genom hävd ligger mycket 

nära de originära fången, kommer jag också kort beröra reglerna kring hävd.  

 

1.5 Metod 

I uppsatsen kommer jag att närmare undersöka vilka krav som uppställs för 

äganderättsförvärv genom ockupation och specifikation. Denna redogörelse kommer 

sedan att tjäna som utgångspunkt för huvudsyftet med min uppsats, som är att utreda 

möjligheterna att genom ockupation och specifikation förvärva äganderätten till en 

övergiven byggnad på ofri grund samt till en övergiven byggnad som är fast egendom. 

Vid behandlandet av huvudfrågan i uppsatsen kommer jag att utgå ifrån två fiktiva fall 

där en byggnad omhändertas av en ockupant respektive specifikant. I början av 

uppsatsen, när jag redogör för vad som uttalats gällande ockupation och specifikation, 

kommer mitt tillvägagångssätt ligga närmast en deskriptiv metod. Men allt eftersom 

arbetet fortskrider kommer min metod övergå till att bli mer argumenterande. Det jag 

har i åtanke här är argumentationen kring vilka krav som kan antas gälla för att 

ockupation och specifikation skall anses som äganderättsförvärvsgrunder, samt på 

vilken egendom dessa begrepp kan tillämpas. Vidare kommer en argumenterande metod 

användas när jag fördjupar mig i frågan huruvida det är möjligt att genom ockupation 

och/eller specifikation förvärva äganderätten till en övergiven byggnad på ofri grund, 

samt till en övergiven byggnad som är fast egendom. Argumenten jag använder mig av 

för att nå mina slutsatser hämtas dels från lagtext (i de fall lag finns), dels från 

rättspraxis och doktrin. I de fall jag finner att olika källor i doktrinen ger olika svar eller 

där lagtext, rättspraxis och doktrin antingen inte tar ställning/inte ger ett tydligt svar 

eller hävdar en lösning jag känner mig tveksam till, kommer jag istället att använda mig 

av argument som stödjer sig på mina egna och andras tolkningar av lagtext, juridiska 

begrepp samt allmänna rättsgrundsatser. Eftersom jag kommer att titta lite närmare på 

tysk rätt, och då speciellt § 950 BGB, kommer min metod även ha jämförande inslag.  

 

1.6 Disposition 

I det följande kommer jag i kapitel 2 lämna en kort redogörelse för vad som räknas till 

fast och lös egendom. Det tjänar som en bra bakgrund dels till beskrivningen av de 
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fiktiva fallen, dels till de delar av uppsatsen som behandlar eventuella skillnader i 

möjlighet att genom ockupation respektive specifikation förvärva äganderätten till 

byggnad som är fast respektive lös egendom. Därefter följer i kapitel 3 en beskrivning 

av de fiktiva fallen, så att läsaren har ett scenario till vilket han kan relatera 

resonemangen om tillämpningen av principen om ockupation respektive specifikation.  

 

I kapitel 4 lämnar jag en redogörelse för vilka tre huvudslag av fång vi har i svensk rätt. 

Detta görs främst för att orientera läsaren var vi befinner oss bland de olika erkända 

fången, innan vi går vidare och undersöker de originära fången ockupation och 

specifikation.  

 

Efter detta tar genomförandet av det första syftet med uppsatsen vid, det vill säga en 

genomgång görs av vad som krävs för äganderättsförvärv genom ockupation och 

specifikation. Äganderättsförvärv genom ockupation behandlas i kapitel 5, medan 

specifikation behandlas i kapitel 6 Obehörig vinst. Anledningen till att jag valt att 

presentera principen om specifikation i kapitlet som behandlar obehörig vinst, är att 

principen om specifikation är en del av rättsgrundsatsen obehörig vinst. I den delen av 

uppsatsen som behandlar obehörig vinst/specifikation kommer jag även att titta på hur 

specifikation regleras i tysk rätt. Många likheter finns mellan svensk och tysk rätt, vilket 

gör att jag tycker att det kan vara intressant att göra en jämförelse. I avslutningarna till 

kapitlen om ockupation respektive obehörig vinst, finns diskussionsavsnitt som knyter 

samman de slutsatser jag kommit fram till i respektive kapitel. Det är i dessa 

diskussionsavsnitt som huvudfrågan i uppsatsen behandlas. Jag har valt att inte ha några 

separata analyskapitel innehållande analyser av de två originära fången som jag 

behandlar. Istället står min analys att finna på lite olika ställen i uppsatsen, där jag ansett 

det vara lämpligare och för läsförståelsen bättre att ta upp dem i direkt anslutning till det 

som kommenteras och analyseras.  

 

Efter kapitlen som behandlar ockupation och obehörig vinst/specifikation följer ett kort 

kapitel som behandlar äganderättsförvärv genom hävd, kapitel 7. Hävd hör inte till de 

originära fången, men eftersom de faktorer som kan aktualisera äganderättsförvärv 

genom hävd till viss del liknar de faktorer som kan konstituera en äganderättsövergång 

genom ett originärt fång, har jag ändå valt att ta upp dem. Jag tror också att det kan vara 



 12

tillfredsställande för läsaren att hävdereglerna tas upp, eftersom han då inte behöver 

fundera över hur dessa regler förhåller sig till de originära fången. 

 

I kapitel 8 kommer avslutningsvis en sammanfattning av vad uppsatsen resulterat i; 

vilka svar på de uppställda problemformuleringarna jag har kommit fram till och vilka 

faktorer som eventuellt fortfarande är osäkra. 
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2. Fast och lös egendom 

2.1 Fast egendom  

I jordabalken (JB) 1:1 st. 1 stadgas att ”fast egendom är jord” och att den fasta 

egendomen är indelad i fastigheter. Begreppet fast egendom är alltså vidare än 

begreppet fastighet. Byggnader räknas som allmänna fastighetstillbehör och är en del av 

fastigheten (JB 2:1), förutsatt att ägaren till fastigheten och ägaren till byggnaden är 

samma person (JB 2:4).5 När man i vardagligt tal pratar om fastighet brukar man 

vanligtvis mena byggnad, men juridiskt sett är fastighet ett markområde som finns 

upptaget i fastighetsregistret, oavsett om det står någon byggnad på den eller ej.6 Vidare 

brukar man också säga att en byggnad är fast egendom, vilket inte heller är riktigt 

korrekt eftersom fast egendom är jord. Jag antar dock att man använder termen fast 

egendom för vissa byggnader för att skilja dessa från de byggnader som är lös egendom, 

det vill säga de fall där ägaren till byggnaden inte är densamma som ägaren till marken 

som byggnaden står på. Eftersom det är så pass vanligt att uttrycka sig i termen 

”byggnad som är fast egendom”, kommer jag i denna uppsats använda mig av detta 

begrepp.  

 

 2.2 Lös egendom7 

All egendom som inte är fast egendom är lös egendom. Vad som är lös egendom 

bestäms således av om det är att anses som fast egendom eller ej. Den lösa egendomen 

kan i sin tur uppdelas i olika kategorier. Anledningen till att en ytterligare indelning av 

den lösa egendomen måste göras, är att den inrymmer egendom av väldigt skilda slag 

och ibland gäller olika regler för de olika slagen av lös egendom. Lös egendom indelas i 

lösa saker, byggnad på ofri grund, olika slags rättigheter, andelsrätter, 

immaterialrätter samt fordringar. Eftersom jag i uppsatsen tänker koncentrera mig på 

byggnader (fast egendom samt byggnad på ofri grund) kommer jag i detta kapitel endast 

redogöra för lösa saker samt byggnad på ofri grund. Anledningen till att jag här även tar 

upp lösa saker, är att det i litteraturen råder viss oenighet om de originära fång jag valt 

                                                 
5 Grauers, Fastighetsköp s. 81f 
6 Almer, Civilrätt En lärobok s. 187 
7 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 41 
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att studera endast kan tillämpas på lösa saker eller om de kan tillämpas även på annan 

lös egendom.  

 

Till lösa saker räknas olika flyttbara saker som till exempel flygplan, bilar, maskiner, 

möbler, varor och råmaterial. Även skepp och båtar räknas till lösa saker men för dessa 

gäller delvis särskilda bestämmelser. Av den här korta uppräkningen kan man se att till 

och med undergruppen lösa saker innehåller egendom av väldigt skilda slag.  

 

Byggnad på ofri grund (även kallad byggnad på annans grund) är en byggnad som ägs 

av en person som inte äger marken som byggnaden står på. Det vill säga markägaren 

och ägaren till byggnaden är två olika personer. Ett exempel på när en sådan situation 

kan uppstå är när A arrenderar mark av B och A låter bygga en sommarstuga på den 

arrenderade marken. Sommarstugan ägs av A och blir då byggnad på ofri grund och 

därmed är den lös egendom (JB 2:4).  
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3. De fiktiva fallen 

Nedan följer en kort beskrivning av två fiktiva fall som läsaren kan använda som 

utgångspunkter när jag längre fram i uppsatsen resonerar kring möjligheterna att 

förvärva äganderätten till byggnad som är lös respektive fast egendom. 

 

I det första fallet har vi en byggnad som antas vara lös egendom, det vill säga att det är 

en byggnad på ofri grund. Byggnaden står på mark som ägs av en person, men denne är 

inte ägare till byggnaden utan byggnaden har uppförts av en arrendator (A). Byggnaden 

verkar sedan länge vara övergiven och därför flyttar en annan person (B) in. I de flesta 

fallen torde denna B vara ägare till marken som byggnaden står på, det vill säga att det 

är B som har arrenderat ut marken till A. B har till exempel under en längre tid sett 

byggnaden stå och förfalla och beslutar sig nu för att göra någonting åt den. Som en 

variant av detta antar vi att byggnaden är fast egendom, det vill säga att ägaren till 

byggnaden även äger marken som byggnaden står på. Även här kommer en annan 

person (B) och flyttar in i den. Kan B anses ha förvärvat äganderätten till byggnaden i 

något av fallen? 

 

I det andra fallet antar vi att B, som flyttar in i byggnaden, inte nöjer sig med att bara 

flytta in utan han vidtar även ganska omfattande renoveringar (han bygger om och 

bygger till). Även här antas byggnaden vara lös egendom och som en variant av detta 

antas den vara fast egendom. Kan en person som flyttar in och gör omfattande 

renoveringar därigenom anses ha blivit ägare till byggnaden?   
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4. Laga fång  

4.1 Derivativa fång 

Derivativa fång (till exempel köp, byte, gåva och arv) är fång där den nye ägaren 

härleder sin äganderätt från den tidigare ägaren genom att denne till exempel överlåtit 

äganderätten.8  

 

Eftersom jag i uppsatsen kommer att behandla situationer där den tidigare ägaren inte 

medverkar till den nye ägarens försök att förvärva äganderätten till egendomen, kommer 

derivativa fång inte att behandlas.  

 

4.2 Exstinktiva fång  

Exstinktiva fång (till exempel godtrosförvärv och olika tvångsförvärv) är fång där den 

nye ägaren utsläcker den tidigare ägarens rätt till egendomen utan den tidigare ägarens 

medverkan.9  

 

I uppsatsen kommer de exstinktiva fången inte heller att behandlas eftersom det är 

främst godtrosförvärv och olika tvångsförvärv (till exempel expropriation och exekutiv 

försäljning) som räknas till dessa. Vid första anblicken kan det tyckas märkligt att jag 

avser att inte behandla de exstinktiva förvärven eftersom ett sådant förvärv verkar 

föreligga när en specifikant bearbetar annans egendom och därigenom har möjlighet att, 

i strid med den tidigare ägarens vilja, förvärva äganderätten till den nya saken. Man 

skulle kunna tycka att äganderättsförvärv genom specifikation, som räknas som ett 

originärt fång, är att räkna till exstinktiva fång eftersom råmaterialets ägares rätt till 

råmaterialet utsläcks. Den enda förklaringen jag kan se till att man ansett 

äganderättsförvärv genom specifikation vara ett originärt fång, är att man lagt 

tyngdpunkten vid att det föremål som skapas genom bearbetning av ursprungsobjektet 

är en ny sak och att det är till den nya saken som specifikanten förvärvar äganderätten. 

En helt ny sak kan inte ha en tidigare ägare och därmed finns det ingen tidigare ägare 

vars rätt man kan utsläcka.  

                                                 
8 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43  
9 A a s. 43 
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4.3 Originära fång 

Originära fång är den tredje huvudtypen av fång genom vilket man kan förvärva 

äganderätten till egendom. Genom ett originärt fång härleder ägaren inte sin rätt från en 

tidigare ägare utan den egendom som han blir ägare till var tidigare herrelös.10 Med 

begreppet herrelös menas ”oägt”.  

 

Till de originära fången räknas ockupation, äganderättsförvärv till avkastning av egen 

egendom samt bearbetning av eget, alternativt annans, material. Äganderättsförvärv 

genom bearbetning av annans material utan dennes samtycke går även under 

beteckningen specifikation.11  

 

I det här kapitlet avser jag att endast räkna upp och kort beskriva vilka fång man i 

litteraturen räknar till originära fång. För en mer ingående beskrivning av ockupation 

respektive specifikation hänvisar jag istället läsaren till kapitel 5 Ockupation och kapitel 

6 Obehörig vinst. 

 

4.3.1 Ockupation  

Ockupation är äganderättsförvärv till egendom som tidigare inte hade någon ägare, det 

vill säga egendomen var herrelös. Denna äganderättsförvärvsform kan i viss 

utsträckning bli aktuell för lös egendom. Villebråd, vilda bär, svampar och blommor är 

föremål som i litteraturen tagits upp som exempel på sådant som kan ockuperas.12 I 

litteraturen har även anförts att bortkastade saker kan förvärvas genom ockupation.13 

Enligt litteraturen kan dock ockupation av herrelös mark ej ske eftersom mark som inte 

ägs enskilt anses vara ägd av staten.14  

 

I litteraturen tenderar många författare att tala om fynd och ockupation som två olika 

former av äganderättsförvärv som hör till originära fång. Men som jag ser det är fynd 

egentligen ingen egen förvärvsform som sorteras in under originära fång. Istället kan 

man förvärva äganderätten till fynd genom ockupation. Ockupation är alltså själva 

                                                 
10 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
11 A a s. 43 f 
12 A a s. 43 
13 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 78 f och Agell & Malmström, Civilrätt s. 87 
14 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 och NJA 1981 s.1 
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förvärvsformen, medan begreppet fynd tar sikte på vilken slags egendom det är man 

förvärvar äganderätten till.  

 

4.3.2 Avkastning av egen egendom 

Ett originärt äganderättsförvärv sker också när egendom ger avkastning. Ägaren till 

egendom som ger avkastning blir också ägare till avkastningen.15 Bestämmelser om 

detta finns i  79-81 §§ köplagen (1990:931). 

 

4.3.3 Bearbetning av råmaterial eller väsentlig förändring av gammal sak  

Även bearbetning av råmaterial eller väsentlig förändring av gammal sak kan leda till 

äganderättsförvärv av den nya sak som framställts. Här finns det två varianter: den ena 

är när bearbetaren av materialet/föremålet (hädanefter råmaterialet) är ägare till 

detsamma; den andra är när råmaterialet bearbetas av annan än ägaren till råmaterialet. 

Är ägaren till råmaterialet densamma som bearbetaren så blir denne naturligtvis ägare 

till den nya saken. Det är dock oklart hur det blir om råmaterialet bearbetas av annan än 

ägaren. Kan denne, genom bearbetningen, förvärva äganderätten till den nya saken?16  

 

Även när det gäller bearbetning av annans råmaterial kan man säga att det finns två 

varianter. Den ena situationen är när bearbetningen sker på uppdrag av ägaren och den 

andra situationen är när bearbetningen sker med avsikt hos bearbetaren att tillägna sig 

den nya saken utan samtycke från råmaterialets ägare.17 Eftersom jag i uppsatsen avser 

att undersöka möjligheterna att förvärva äganderätten till en byggnad utan dess ägares 

(om sådan finns) medverkan, blir situationen där bearbetningen sker på uppdrag av 

råmaterialets ägare inte aktuell att gå närmare in på. Därmed kvarstår endast situationen 

där en person, utan samtycke, bearbetar råmaterial som ägs av annan. Det är detta fall 

som kan aktualisera äganderättsförvärv genom specifikation, vilket kommer att 

behandlas mer ingående i kapitel 6. 

                                                 
15 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 44 
16 A a s. 44 
17 A a s. 44 
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5. Ockupation 

5.1 Ockupation i litteraturen18 

Enligt Håstad och Undén kan äganderättsförvärv genom ockupation endast ske genom 

omhändertagande av herrelöst gods. Håstad menar att ockupation kan komma ifråga när 

det gäller lös egendom och som exempel tar han upp villebråd som tillägnas genom jakt 

eller fiske samt plockning av vilda bär, svampar och blommor. Dessa föremål omfattas 

inte av fastighetsägarens äganderätt utan de är herrelösa. De naturalster som uppräknas i 

brottsbalken (BrB) 12:219 anses dock vara jordägarens egendom och kan därmed inte 

tillägnas av annan genom ockupation. Även Undén nämner villebråd, vilda bär, svampar 

och blommor som egendom möjlig att förvärva genom ockupation.  

 

Undén säger även att fynd räknas som originärt förvärv, i form av ockupation, ifall 

föremålet saknade ägare vid upphittandet, till exempel om det är en bortkastad sak. 

Detta visar på att han inte endast anser att villebråd, växter, svampar och oorganiskt 

material kan förvärvas genom ockupation utan att också annan lös egendom kan 

förvärvas på detta sätt. Eftersom Håstad i not hänvisar till Undén anser jag det vara 

berättigat att anta att han delar Undéns åsikt, speciellt som han inte kritiserar påståendet 

att ockupation kan ske av bortkastade saker. Huruvida uttalandet, att bortkastade saker 

kan förvärvas genom ockupation, även skall innebära att all lös egendom kan förvärvas 

genom ockupation står dock ej klart. Till exempel har Agell & Malmström20 uttalat att 

originära fång, och då ockupation inräknat, endast kan komma ifråga beträffande lösa 

saker.  

 

I dansk rätt finns det en form av äganderättsförvärv som liknar ockupation, men där 

kallas den istället ”tilegnelse”. Även där är kriteriet att egendomen skall vara herrelös 

och att tillägnaren skall ta den i sin besittning. Dock verkar den egendom som kan bli 

föremål för ”tilegnelse” vara mycket begränsad och ofta anser sig den danska staten 

vara berättigad att omhänderta egendomen, istället för att den som av en händelse först 

                                                 
18 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 och Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 73 ff 
19 växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, bast, ollon, nötter eller kåda ock 
vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk.  
20 Agell & Malmström, Civilrätt s. 86  
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tog hand om den skall förvärva äganderätten till den.21 Även i norsk rätt finns 

äganderättsförvärvsformen ockupation (okkupasjon). Även här finns det krav på att 

egendomen skall vara herrelös och att den skall tas i besittning. Där sägs också att för 

länge sedan kunde fast egendom ockuperas men att idag kan detta ske endast under 

mycket speciella omständigheter. Uppfattningen verkar vara att ockupation lämpar sig 

bäst för lösa saker.22 Också i finsk rätt finns det originära fånget ockupation. Även här 

gäller att egendomen skall vara herrelös. Förr i tiden kunde, enligt finsk rätt, mark 

förvärvas genom ockupation men detta är ej längre möjligt. Idag kan i princip endast 

lösa saker bli föremål för ockupation.23 I tysk rätt har äganderättsförvärv genom 

ockupation blivit lagreglerat och även där gäller att egendomen skall vara herrelös och 

att ockupanten skall ta den i sin besittning (§ 958 BGB).   

 

5.2 Krav för äganderättsförvärv genom ockupation 

Av det ovanstående framgår att det finns tre faktorer som närmare bör undersökas för att 

fastställa vad det är som möjliggör äganderättsförvärv genom ockupation. De tre 

faktorerna är; hur egendom kan bli herrelös; vilken kategori av egendom som kan bli 

herrelös; vad som krävs för besittningstagande.   

 

5.2.1 Hur kan egendom bli herrelös? 

Av både Håstad och Undén kan utläsas att äganderättsförvärv genom ockupation endast 

kan komma ifråga när det gäller herrelös egendom. Detta krav kommer av att 

ockupation är ett originärt fång och ett sådant fång förutsätter att det besittningstagande 

som sker av egendomen skall vara det ursprungliga besittningstagandet. Eftersom den 

juridiska litteraturen föga behandlat hur egendom kan bli herrelös, har jag funnit det 

vara av stor vikt att närmare granska detta krav.  

 

I litteraturen har sagts att bortkastade saker kan ockuperas och enligt Undén finns det 

även vissa författare (han nämner dock inga namn) som anser att också borttappade 

saker kan förvärvas genom ett originärt fång.24 Detta måste innebära att man anser 

                                                 
21 v Eyben & Vinding Kruse, Indledning til formueretten Borgerlige Ret I s. 156 
22 Knophs oversikt over Norges rett, utgitt av Kåre Lilleholt, s. 198 
23 Inledning till Finlands rättsordning I Privaträtt, redigerad av Pekka Timonen, s. 137 
24 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 79 
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borttappade och bortkastade saker vara herrelösa. I det följande kommer jag därför att 

diskutera om man genom att tappa respektive kasta bort ett föremål kan göra det 

herrelöst. Jag kommer även att undersöka om egendom kan bli herrelös på annat sätt.  

 

5.2.1.1 KAN EGENDOM BLI HERRELÖS GENOM ATT DEN TAPPAS BORT? 

När det gäller äganderättsförvärv av borttappade saker förutsätter lagen (1938:121) om 

hittegods (hittegodslagen) att godset skall ha kommit ur ägarens besittning samt att 

upphittaren skall ha fått det i sin besittning. Vidare skall ägaren fortfarande efter tre 

månader från det att fyndet anmäldes hos polisen vara okänd eller så skall ägaren under 

en månad från det att han av polisen underrättats om fyndet ha underlåtit att efterfråga 

egendomen eller så skall han på annat sätt anses ha uppgivit sin rätt. I hittegodslagen 

finns det ej angivet för vilken egendom lagen gäller. Något som dock torde kunna antas 

är att lagen inte gäller för övergiven (bortkastad) egendom. Detta antagande stödjer sig 

på 4 § hittegodslagen som stadgar att godset tillfaller upphittaren om ägaren annars kan 

antas ha uppgivit sin rätt.25 Av detta följer att har ett föremål påträffats under sådana 

omständigheter att det kan antas vara övergivet, kan upphittaren omhänderta det utan 

skyldighet att anmäla fyndet till polisen.26 Upphittaren kommer alltså att kunna förvärva 

äganderätten till föremålet utan att först anmäla fyndet till polisen. Det är alltså viktigt 

att göra skillnad mellan borttappade och övergivna/bortkastade föremål, eftersom för 

borttappade saker finns en anmälningsskyldighet enligt hittegodslagen medan det för 

övergivna saker inte finns någon sådan. 

 

När det gäller borttappade saker anser jag att äganderättsförvärv av dessa borde höra till 

de exstinktiva fången istället för till de originära fången. För att ett fång skall vara 

exstinktivt krävs att det finns en ägare och att denne har intresse av att få tillbaka sin 

egendom, men att en annan person förvärvar äganderätten i strid med den tidigare 

ägarens rätt. Om ägaren till ett föremål har tappat föremålet och bestämmelserna i 

hittegodslagen följts, men detta ändå inte lett till att ägaren återfått sin egendom, så har 

upphittaren möjlighet att behålla föremålet och därigenom utsläcka den tidigare ägarens 

äganderätt. Enligt min åsikt uppfyller denna situation alla kraven på att förvärvet skall 

klassificeras som ett exstinktivt förvärv. Här finns det för det första en ägare och för det 
                                                 
25 Lindskog i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987 s. 350 
26 Lindskog i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987 s. 350 f, Håstad, Sakrätt avseende lös 
egendom s. 43 och Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 79 
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andra vill ägaren ha tillbaka föremålet eftersom borttappade saker, per definition, är att 

anses som föremål som ägaren vill ha tillbaka (annars skulle de ju vara bortkastade eller 

övergivna). För det tredje har upphittaren möjlighet att, med stöd av hittegodslagen, 

förvärva äganderätten till föremålet i strid med den tidigare ägarens rätt. Den linje jag 

förespråkar är alltså att äganderättsförvärv till borttappade saker, det vill säga 

äganderättsförvärv med stöd av hittegodslagen, hör till exstinktiva förvärv och inte till 

originära förvärv. Eftersom jag anser att äganderättsförvärv av borttappad egendom är 

ett exstinktivt fång, så anser jag också att egendom genom borttappande aldrig kan bli 

herrelös. Eftersom den nye ägarens förvärv är exstinktivt, så existerar det hela tiden en 

äganderätt till föremålet; till en början ägs den av den tidigare ägaren och när 

upphittaren sedan förvärvar äganderätten till samma föremål, ersätter hans äganderätt 

omedelbart den tidigare ägarens äganderätt.  

 

5.2.1.2 KAN EGENDOM BLI HERRELÖS GENOM ATT DEN KASTAS BORT? 

När det gäller bortkastade saker har under alla omständigheter föremålet en gång ägts av 

någon men frågan är nu om det fortfarande kan anses vara ägt när det har blivit 

bortkastat. Att man fortfarande kan vara ägare till ett föremål fast man inte har det i sin 

besittning är klart. Men frågan är om man, genom att kasta bort det, kan avsäga sig 

äganderätten till det? Är detta möjligt, ser jag inga problem med att sortera in 

bortkastade saker under kategorin av egendom möjlig att förvärva genom ockupation. 

Förvisso har de då redan en gång ägts av någon men vid det nya besittningstagandet 

befinner de sig i ett herrelöst tillstånd. Men om man inte genom att kasta bort föremål 

kan frånsäga sig äganderätten, anser jag det inte vara korrekt att sortera in bortkastade 

föremål under kategorin av egendom möjlig att förvärva genom ockupation. Om 

upphittaren väljer att behålla föremålet kommer han i sådana fall att utsläcka, alternativt 

härleda sin rätt från, den tidigare ägarens rätt.  

 

I litteraturen har Undén sagt att ”[f]ynd räknas såsom originärt förvärv (ockupation), 

ifall föremålet saknade ägare vid upphittandet, t. ex. om det är fråga om fornsaker eller 

ock bortkastade ting”.27 Här kan man alltså finna stöd för att genom att kasta bort ett 

föremål så har man frånsagt sig äganderätten till det. Jag känner mig ändå inte tillfreds 

med detta antagande eftersom Undén inte anför några argument som stöd för varför 

                                                 
27 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom, s. 78 f 
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man, genom att kasta bort ett föremål, kan avsäga sig äganderätten till det. Detta 

”varför” kan bli viktigt när man skall undersöka vilken slags egendom som kan bli 

herrelös. 

 

Lindskog å sin sida anser att man i doktrinen tycks anta som en självklarhet att gods kan 

överges så att det därefter saknar ägare.28 Han ifrågasätter detta antagande och ställer sig 

frågan hur godset från rättslig synpunkt blir övergivet. För att citera honom: ”Det ligger 

ju något slags ordmagi i detta; hokus-pokus och godset är herrelöst!”29 Lindskog 

föreslår istället att en ägares avstående från sin egendom skall anses utgöra en 

viljeförklaring, ett slags anbud, om vederlagsfri överlåtelse till vem som helst som kan 

vara intresserad. Detta skulle innebära att ”ockupation” av övergivet gods istället skall 

betraktas som ett avtalsgrundande fång, det vill säga ett derivativt fång, och inte ett 

originärt fång. De sakskäl Lindskog åberopar är att äganderätt inte enbart är något 

positivt utan att det även ställs krav på ägaren. Ägandet i sig innebär ett samhälleligt 

ansvar och därför borde inte ägaren kunna undandra sig detta ansvar utan att se till att 

någon annan övertar det. Vidare anför Lindskog att om övergivande av egendom (med 

innebörd att äganderätten därmed upphör) skulle anses möjligt, skulle det innebära att 

inget rättsligt band finns mellan den tidigare ägaren och ”ockupanten”. De problem han 

pekar på, som kan uppkomma som en följd av detta, är till exempel hur ett konkursbos 

borgenärer skall kunna rikta anspråk mot en eventuell ockupant av gäldenärens 

övergivna egendom. Det är alltså i detta exempel fråga om problem kring möjligheterna 

till återvinning av övergiven egendom till ett konkursbo. Om gäldenären har övergivit 

egendomen och man erkänner att gäldenärens äganderätt till egendomen därigenom har 

upphört, kommer egendomen innan den omhändertas och därigenom förvärvas av 

ockupanten att befinna sig i ett ägarlöst tillstånd. I denna situation kan man knappast 

hävda att ockupanten fått egendomen i gåva av gäldenären och därmed går det inte 

heller att återvinna egendomen till konkursboet. Ockupanten grundar ju inte sin 

äganderätt på den tidigare ägarens övergivande av egendomen utan på sin egen 

ockupation av egendomen.30  

 

                                                 
28 Lindskog i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987 s. 348  
29 A a s. 344 
30 A a s. 354 ff 
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Om man då istället skulle hävda att ett övergivande av egendom skall likställas med en 

sådan viljeförklaring på vilken avtalslagen är tillämplig, uppnår man enligt Lindskog 

den fördelen att man kan tillämpa ett etablerat regelsystem på de konflikter som kan 

uppstå i anledning av äganderättsövergången.  

 

En sak som bör uppmärksammas i Lindskogs resonemang är hans förslag att likställa ett 

övergivande av egendom med en sådan viljeförklaring som avtalslagen är tillämplig på. 

En sådan viljeförklaring innebär att den som avger viljeförklaringen skall ha en vilja att 

framkalla en viss rättsverkan och det vanligaste är att denne önskar binda sig enligt 

förklaringens innehåll. Vidare måste denna viljeförklaring ha kommit till uttryck så att 

den kan uppfattas av motparten.31 Mot denna viljeprincip står tillitsprincipen vars 

främsta syfte är att tillgodose motpartens intresse av att kunna förlita sig på den avgivna 

viljeförklaringen, om han är i god tro.32 Ett samspel sker således mellan dessa två 

principer.  

 

För att avtalslagen skall bli tillämplig på en viljeförklaring skall alltså den som avger en 

viljeförklaring ha som avsikt att binda sig vid viljeförklaringens innehåll. Det skall 

finnas en vilja hos avgivaren att framkalla en viss rättsverkan. I enlighet med detta är 

det min åsikt att ett övergivande av egendom inte är ett anbud om vederlagsfri 

överlåtelse till vem som helst som vill förvärva äganderätten till egendomen. Den som 

överger/kastar bort sin egendom kan inte därigenom antas ha som avsikt att någon 

annan istället blir ägare till den, det vore att läsa in alldeles för mycket i 

övergivandehandlingen. Enligt min åsikt innebär själva övergivandet endast att den som 

kastar bort egendomen inte längre själv vill vara ägare till den. Det bör dock påpekas att 

Lindskog även ger uttryck för att anbudets existens och dess innehåll kan bestämmas av 

anbudsmottagarens uppfattning (och inte anbudsgivarens avsikt). Här verkar alltså det 

derivativa fånget istället stödja sig på tillitsprincipen och inte viljeprincipen. Min åsikt 

är dock att det även här vore att läsa in alldeles för mycket i anbudsmottagarens 

uppfattning om man anser att denne medvetet antar att ett anbud om vederlagsfri 

överlåtelse föreligger när han hittar ett övergivet föremål. En person som hittar ett 

föremål som verkar övergivet kan inte antas göra den medvetna bedömningen att 

föremålets (tidigare) ägare (genom övergivandet) hade som avsikt att ge ett anbud om 

                                                 
31 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 18 
32 A a s. 35 
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vederlagsfri överlåtelse. Med stöd av detta är det min åsikt att ett övergivande av 

egendom inte ens med stöd av tillitsprincipen kan utgöra ett derivativt fång. 

 

Vidare anser jag att det infinner sig en del frågetecken i anledning av Lindskogs 

argument; att om man anser att ett övergivande av egendom kan göra egendomen 

herrelös, skulle det vara omöjligt att återvinna egendom till ett konkursbo eftersom 

rättsligt band saknas mellan gäldenär och eventuell ockupant. En fråga är om en sådan 

problemsituation verkligen skulle uppstå i verkligheten. Om situationen inte skulle 

uppstå i verkligheten så är det väl inget bra argument? En gäldenär, som är på väg att gå 

i konkurs och som har egendom som hans borgenärer har rätt att ta i anspråk, har inget 

att vinna på att överge egendomen och därmed göra den herrelös. Det enda han skulle 

kunna tjäna på, genom att överge egendomen och därigenom göra den herrelös, är att 

överge den med avsikt att till exempel någon närstående eller någon borgenär han vill 

gynna framför andra borgenärer skall kunna ockupera den. Har han avsikten att någon 

skall ockupera egendomen efter att han övergivit den, skulle dock detta kunna 

klassificeras som en gåva och egendomen skulle därmed kunna återvinnas till 

konkursboet av den anledningen. Den enda egendom som gäldenären antagligen skulle 

vilja överge, utan avsikt att någon annan ockuperar, är egendom som är värdelös och 

sådan egendom finns det väl inget intresse av att återvinna till konkursboet? Den medför 

ju bara kostnader för boet.   

 

En annan viktig praktisk detalj, som jag ser i det argument som diskuterats ovan och 

som gör argumentet haltande, är det faktum att har gäldenären väl gått i konkurs så har 

han också förlorat rådigheten över sin egendom. Detta stadgas i 3 kap. 1 § konkurslagen 

(1987:672) som säger att sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären inte 

längre råda över den egendom som hör till konkursboet. Vidare stadgas i 1 kap. 3 § att 

konkursboet fortsättningsvis kommer att skötas av konkursförvaltare. Att gäldenären i 

och med konkursen förlorar rådigheten över sin egendom medför att han efter 

konkursutbrottet inte längre ens har möjlighet att överge egendom. Detta leder till att 

om gäldenären överhuvudtaget skall kunna överge egendom (och då bortser vi här från 

risken att den eventuellt kan återvinnas) och därigenom göra den herrelös, måste detta 

ske innan han försätts i konkurs. I praktiken innebär detta att när gäldenären börjar 

förstå att han riskerar att gå i konkurs, så börjar han medvetet att försämra sin 

ekonomiska ställning ytterligare genom att överge egendom. Är detta verkligen en 
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situation som skulle uppstå i verkligheten? Vanligtvis brukar det snarare vara tvärtom, 

det vill säga att gäldenären in i det längsta försöker undvika att gå i konkurs. Att tro att 

det i praktiken skulle uppstå en situation där gäldenären börjar avhända sig egendom 

innan en eventuell konkurs, innebär att man tror att gäldenären medvetet skulle 

påskynda och faktiskt göra sin egen konkurs definitiv enbart av den anledningen att han 

vill dra sina borgenärer vid näsan samtidigt som han själv inte får ut någon ekonomisk 

vinst av sitt agerande. Jag anser att argumentet, att det skulle uppstå problem i en 

konkurssituation om man erkänner att övergivande av egendom kan göra egendomen 

herrelös, inte är hållbart eftersom jag anser det vara föga sannolikt att en sådan situation 

skulle uppstå i praktiken.  

 

Vad finns det då för argument för att man bör kunna anse att ett 

bortkastande/övergivande gör egendom herrelös? Ett argument är att hittegodslagen kan 

tolkas så att egendom blir herrelös när den överges. Ett annat är att äganderätten inte 

enbart kan anses medföra rättigheter utan även skyldigheter. Uppfyller man inte 

skyldigheterna har man ej heller rätt att åtnjuta rättigheterna. 

 

Mitt argument, att hittegodslagen antyder att egendom kan göras herrelös genom ett 

övergivande, kräver en förklaring. Av hittegodslagen följer att om egendom påträffas 

under sådana omständigheter att det kan antas att dess ägare har uppgivit sin rätt, kan 

upphittaren omhänderta den utan någon anmälningsskyldighet. Anmälningsskyldigheten 

kan ses som ett sätt att bevaka ägarens intresse av föremålet och detta intresse torde 

endast kunna vara äganderätten till föremålet. Att man inte har någon 

anmälningsskyldighet för övergivna föremål torde kunna innebära att man anser att om 

ägaren har övergivit sin egendom så finns det inget intresse att skydda. Det vill säga att 

den tidigare ägaren inte längre har någon äganderätt till det bortkastade föremålet utan 

föremålet är herrelöst.  

 

I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) art. 14 st. 2 stadgas att: 

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 

dienen“. Det vill säga att äganderätt förpliktar och att dess begagnande även skall gynna 

allmänhetens väl. Detta torde kunna antas gälla även i svensk rätt, vilket bland annat 

synts hos Lindskog som i anledning av övergivande av egendom skrev att äganderätt 

medför ett samhälleligt ansvar. Han framhöll att äganderätt inte enbart är något positivt 
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utan att det även ställs krav på ägaren. Om nu äganderätten innebär inte endast en rätt 

att själv få nyttja egendomen utan också att det föreligger vissa förpliktelser gentemot 

andra, måste det innebära att har man väl kastat bort egendomen och därmed inte längre 

fullgör de förpliktelser man har i anledning av ägandet av egendomen, så har man också 

frånträtt de rättigheter man har. Det vill säga att man har frånträtt sin äganderätt till 

egendomen och därmed är egendomen herrelös. Vilka förpliktelser det kan vara fråga 

om sammanhänger naturligtvis med vilken slags egendom det är man avser. Till 

exempel så finns det för byggnad på ofri grund och byggnad som är fast egendom en 

skyldighet för ägaren att betala fastighetsskatt (1 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152) och 2 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt). När det gäller fast 

egendom finns det dessutom en lagstadgad skyldighet att ta skälig hänsyn till 

omgivningen vid nyttjandet av fastigheten (JB 3:1). För lösa saker finns det generellt 

sett ej så omfattande förpliktelser i anledning av äganderätten som det finns för byggnad 

på ofri grund och fast egendom.  

 

Med ovan anförda resonemang som stöd anser jag Lindskogs förslag, att avtalslagen 

skall vara tillämplig på egendom som någon övergivit och som omhändertagits av 

annan, vara krystat. Enligt min mening är omhändertagande av bortkastad egendom inte 

ett derivativt fång, vilket Lindskog föreslår. Istället anser jag att det finns argument för 

att man, genom att kasta bort egendom, kan avsäga sig äganderätten till den och därmed 

göra egendomen herrelös. 

 

5.2.1.3 KAN EGENDOM BLI HERRELÖS PÅ ANNAT SÄTT? 

Vad finns det för andra situationer där det kan bli aktuellt att ställa sig frågan om 

egendom har blivit herrelös? Den enda situation jag ser är den där ett bolag upplöses 

och det fortfarande finns egendom som inte blivit försåld, alternativt att det efter 

bolagets upplösning uppdagas att det finns egendom tillhörig det upplösta bolaget.  

 

Avveckling av ett bolag kan ske på flera sätt men eftersom endast upplösning genom 

likvidation och konkurs är intressanta för den här uppsatsen, så är det endast dessa som 

kommer att redovisas i det följande.  
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Det ena sättet, på vilket ett bolag kan upplösas, är avveckling genom likvidation. Rätten 

förordnar likvidatorer som ombesörjer avvecklingen och som träder i styrelsens och 

verkställande direktörens ställe. Likvidatorernas uppgift är att avveckla bolagets 

verksamhet, vilket sker genom att bolagets tillgångar säljs i den utsträckning det behövs 

för att tillgodose borgenärerna. Om det finns något kvar efter att borgenärerna fått sitt, 

utskiftas det mellan aktieägarna. Ett bolag som avvecklas genom likvidation anses 

upplöst när likvidatorerna lagt fram slutredovisningen av bolagets avveckling.33  

 

Det andra avvecklingssättet blir aktuellt när bolaget är insolvent, det vill säga 

avvecklingen sker genom ett konkursförfarande. En konkurs kan avslutas antingen med 

ett överskott eller med ett underskott. Att en konkurs avslutas med överskott är ovanligt 

men inte omöjligt. Med underskott menas att tillgångarna inte räcker till att betala 

konkurskostnaderna och borgenärerna. Med överskott menas att tillgångar finns kvar 

efter att borgenärerna fått sin utdelning.34 Om ett aktiebolags konkurs avslutas utan 

överskott, upplöses bolaget i och med konkursens avslutande.35 Skulle det vara så att 

konkursen avslutas med överskott, skall bolaget istället träda i likvidation och 

upplösningen av bolaget kommer i detta fall att ske genom likvidation (se ovan).36  

 

Av ovan sagda kan man konstatera att ett bolags avveckling kan inledas antingen med 

att det träder i likvidation eller med att det begärs i konkurs på grund av att det är 

insolvent. Avvecklingen avslutas sedan med att det upplöses antingen efter likvidation 

(tillgångar finns kvar) eller efter konkurs med underskott (tillgångar finns ej kvar).  

 

När det gäller avveckling genom likvidation skall likvidatorn enligt 13 kap. 34 § 

aktiebolagslagen (1975:1385) så snart det kan ske, genom försäljning på offentlig 

auktion eller på annat lämpligt sätt, förvandla bolagets egendom till pengar i den mån 

det behövs för likvidationen. Finns det tillgångar kvar, efter betalning av bolagets 

skulder, skall dessa skiftas ut till aktieägarna enligt 13 kap. 37 § aktiebolagslagen 

(ABL). Eftersom ABL 13:34 stadgar att bolagets egendom skall omvandlas till pengar i 

den mån det behövs för likvidationen, kan det enligt min mening knappast bli fråga om 

någon samäganderätt för aktieägarna av den egendom som inte behöver säljas för att 
                                                 
33 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 276 ff samt 13 kap. 37 § och 13 kap. 40 § aktiebolagslagen (1975:1385)  
34 Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland s. 43 ff  
35 13 kap. 49 § aktiebolagslagen (ABL)  
36 ABL 13:50 och Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland s. 19 och s. 46 
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tillgodose borgenärernas krav. Eftersom likvidationen torde innefatta inte endast 

betalning till borgenärerna utan även utskiftningen av bolagets tillgångar till 

aktieägarna, måste all egendom säljas och inte endast sådan som krävs för att tillgodose 

borgenärernas krav. 

 

Skulle det istället vara så att den egendom som finns kvar, efter att annan egendom sålts 

för att tillgodose borgenärerna, är värdelös och därför inte kunnat säljas, borde enligt 

min mening aktieägarna inte heller här kunna tvingas överta äganderätten. Enligt ABL 

1:1 svarar delägarna – aktieägarna – ej personligen för bolagets förpliktelser. Detta 

innebär att deras skyldigheter sträcker sig endast till vad de satsat i bolaget, det vill säga 

det belopp de betalt för aktien/aktierna. Att tvinga dem att ta emot egendom som är 

värdelös och som enbart skulle medföra dem kostnader, skulle innebära att man ålägger 

dem skyldigheter som går utöver vad som stadgas i lag. Eftersom egendomen inte går 

att sälja och varken borgenärer eller aktieägare kan tvingas överta äganderätten så 

kommer den värdelösa egendomen, när bolaget upplöses, att överges (abandoneras). 

Eftersom bolaget inte längre kommer att kunna uppfylla de förpliktelser det har i 

anledning av ägandet och framförallt för att bolaget inte längre existerar, kommer den 

övergivna egendomen, enligt min mening, att bli herrelös. Förvisso kan man, i enlighet 

med det som sägs nedan, hävda att bolaget fortsätter att äga egendom på grund av att det 

kan ha passiv rättskapacitet även efter upplösningen. Men eftersom bolaget inte kommer 

att ha någon aktiv rättskapacitet (eftersom någon efterföljande likvidation är onödig då 

egendomen ändå inte går att sälja) kommer förpliktelserna i anledning av äganderätten 

inte att fullgöras och egendomen blir så småningom herrelös. (För vilka förpliktelser 

som är aktuella för lös respektive fast egendom se kapitel 5.2.2.) 

 

När det sedan gäller bolag som upplösts genom konkurs, är det vanligt att bolaget inte 

har någon egendom. Det är på grund av att bolaget inte har några tillgångar som det 

upplöses genom konkurs. Men ibland kan det faktiskt hända att även om bolaget går i 

konkurs på grund av att det inte har några tillgångar, det fortfarande äger egendom som 

dessvärre är värdelös. I och med konkursen upplöses bolaget och den värdelösa 

egendomen abandoneras. Frågan är då vad som händer med den här egendomen.  

 

Enligt NJA 1979 s. 700 har domstolen slagit fast att ett bolag som upplösts genom 

konkurs saknar rättskapacitet efter upplösningen, vilket skulle kunna innebära att det 
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inte längre kan äga egendom. Lehrberg gör dock en indelning av rättskapaciteten i en 

passiv och en aktiv del. Enligt Lehrberg har det upplösta bolaget passiv rättskapacitet 

innebärande att bolaget som sådant kan vara subjekt i ett rättsförhållande och därmed 

äga egendom. Bolaget har däremot inte längre någon aktiv rättskapacitet. (Enligt min 

mening torde samma också gälla bolag upplösta genom likvidation där bolaget 

fortfarande äger värdelös egendom.) Lehrberg skriver att han är benägen att uppfatta 

upplösningen som i grund och botten en fråga om upplösning av bolaget som 

organisatorisk enhet. ”Den aktiva rättskapacitetens bortfall är endast en konsekvens av 

att bolagsorganisationen blivit upplöst.” Han anför vidare att det är lika adekvat att säga 

att upplösningen inte berör bolagets rättskapacitet utan endast dess möjligheter att 

praktiskt utöva rättskapaciteten.37 Detta synsätt leder till slutsatsen att egendomen inte 

blir herrelös utan den ägs fortfarande av bolaget även om bolaget är upplöst. Här torde 

man därför kunna anse att egendomen till en början fortfarande ägs av bolaget på grund 

av att bolaget fortfarande äger passiv rättskapacitet. Men som jag angivit ovan i kapitel 

5.2.1.2 medför äganderätt inte endast rättigheter utan även förpliktelser. Om nu bolaget 

inte längre har någon aktiv rättskapacitet, kan det inte heller uppfylla de förpliktelser det 

har i egenskap av ägare till egendomen och i och med detta torde äganderätten upphöra 

och egendomen bli herrelös.  

 

Ibland händer det även att tillgångar yppas (framkommer) eller att anspråk görs gällande 

mot bolaget först efter att det har blivit upplöst. För dessa fall finns möjlighet till fortsatt 

likvidation, även kallad efterföljande likvidation.38 En efterföljande likvidation innebär 

att bolaget inte längre anses vara upplöst. Man kan säga att bolaget tillåts återuppstå för 

att slutligen reglera sina kvarvarande rättsförhållanden. Skulle det vara så att 

tillgångarna är av obetydligt värde, kan rätten på anmälan av likvidatorn besluta att 

tillgångarna skall tillfalla Allmänna arvsfonden.39 Men om egendomen endast skulle 

medföra kostnader för mottagaren är det troligt att Allmänna arvsfonden inte vill ha 

egendomen. Den borde då kunna vägra ta emot den med stöd av en analogi till att man 

kan vägra att ta emot gåva. Följden torde därmed bli att egendomen blir herrelös (den 

kommer ju troligtvis inte heller kunna säljas om den endast skulle medföra kostnader 

för ägaren). Men den efterföljande likvidationen måste troligtvis ske ganska snart efter 

                                                 
37 Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland s. 131 
38 ABL 13:43 st. 1  
39 ABL 13:43 st. 3 
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bolagets upplösning, annars kan ju den efter upplösningen yppade egendomen, med 

ovan beskrivna synsätt, bli herrelös av den anledningen att bolaget inte uppfyller 

förpliktelserna det har i anledning av sin äganderätt.  

 

Möjligheten till efterföljande likvidation står öppen endast om aktiebolaget upplösts 

genom likvidation. Om ett bolag försatts i konkurs och därigenom upplösts (det vill 

säga att bolagets konkurs avslutas utan överskott) finns ingen lagstadgad möjlighet till 

efterföljande likvidation. I flera fall har domstolen avvisat en sådan talan på den 

grunden att ett genom konkurs upplöst bolag inte kan vara part i rättegång. Men i 

rättspraxis har i undantagsfall efterföljande likvidation tillåtits också för bolag upplösta 

genom konkurs.40 De undantag som gjorts har varit fall där bolaget överklagat 

konkursbeslutet, klandrat konkursförvaltarens redovisning eller fört talan om skadestånd 

mot konkursförvaltaren.41  

 

Frågan som nu inställer sig är vad som händer med sådan egendom som yppas efter en 

konkurs som avslutats utan överskott. För ett sådant bolag finns ju, som vi sett ovan, 

vanligtvis ingen möjlighet till efterföljande likvidation om egendom skulle yppas.  

 

I den situation då egendom yppas efter bolagets upplösning genom konkurs kan det 

istället bli aktuellt med bestämmelserna om efterutdelning enligt 11 kap. 19-21 §§ 

konkurslagen. Dessa bestämmelser kan sägas uppfylla samma funktion som en 

efterföljande likvidation. I en efterutdelning tilldelas borgenärerna den egendom som 

framkommit.42 Reglerna om efterutdelning leder till att även i de fall egendom yppas 

efter ett bolags upplösning genom konkurs, kan äganderätten till egendomen övergå till 

annan. Detta trots att bolaget självt inte längre äger aktiv rättskapacitet. Den egendom 

som framkommit efter konkursen ägs således till en början fortfarande av det upplösta 

bolaget men efter att den sålts för att tillgodose borgenärernas krav genom 

efterutdelningen, kommer den att ägas av köparen. Egendomen blir i denna situation 

således aldrig herrelös. Detta tycker jag dock förutsätter att inte alltför lång tid förflyter 

mellan bolagets upplösning och egendomens yppande, eftersom egendomen i sådana 

                                                 
40 Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland s.19 f 
41 A a s. 267 f 
42 A a s. 142 f 
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fall kommer att hinna bli herrelös på grund av att bolaget inte längre uppfyller sina 

förpliktelser i anledning av ägandet. 

 

Men skulle det vara så att den egendom som yppas efter bolagets upplösning visar sig 

vara värdelös, torde det enligt min mening inte vara möjligt med efterutdelning eftersom 

ingen har något intresse av egendom som är värdelös och som bara skulle medföra 

kostnader för ägaren. Den värdelösa egendomen skulle inte kunna säljas (vilket i sådana 

fall skulle ha lett till att borgenärerna genom efterutdelning skulle ha kunnat tillgodoses 

med vad man fick vid dess försäljning) och man skulle troligtvis inte heller kunna 

tvinga äganderätten på borgenärerna med stöd av en analogi till att man kan vägra att ta 

emot gåva. Om man kan vägra att ta emot någonting även då man inte behöver lämna 

något vederlag, kan man väl knappast bli tvingad att ta emot något som är värdelöst och 

samtidigt helt eller delvis tvingas efterge en fordran man har? Resultatet borde därför bli 

detsamma som ovan där den värdelösa egendomen redan fanns i konkursboet men där 

den övergavs och blev herrelös i och med bolagets upplösning.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att finns det, i ett konkursbo eller i ett företag i 

likvidation, egendom som inte går att sälja, kan egendomen i och med bolagets 

upplösning överges och blir herrelös. Även när värdelös egendom yppas efter 

upplösning genom likvidation eller konkurs, kan den bli herrelös. Också egendom som 

inte är värdelös och som yppas efter en konkurs eller en likvidation torde kunna bli 

herrelös om lång tid har förflutit sedan konkursen respektive likvidationen avslutades. 

 

5.2.2 Vilken kategori av egendom kan bli herrelös? 

I litteraturen har bland andra Håstad och Undén, vilket vi sett tidigare, uttalat att 

äganderättsförvärv genom det originära fånget ockupation kan ske till villebråd, vilda 

bär, svampar och blommor. Dessa saker karaktäriseras av att de existerar av naturen. De 

är inget som människan har varit med att skapa utan de är herrelösa. Eftersom en del av 

uppsatsens syfte är att undersöka om man genom ockupation kan förvärva äganderätten 

till byggnad, så kommer villebråd, vilda bär, svampar och blommor inte att behandlas 

ytterligare.   
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Även om villebråd och dylikt räknas till kategorin lös egendom (och då antagligen lösa 

saker) så är det en mycket speciell form av lös egendom just för att de är ”levande 

varelser av naturen”. Därför anser jag det inte vara berättigat att dra slutsatsen att 

eftersom även byggnad på ofri grund är lös egendom så kan byggnaden förvärvas 

genom ockupation.  

 

Håstad säger dock även att ”bortkastade saker, res derelictae, såsom fimpar, tidningar på 

tåg eller bilvrak i naturen, kan tillvaratas av vem som helst. Någon regel om 

anmälningstvång eller dylikt finns inte utan upphittaren blir utan vidare ägare till saken 

om han tar hand om den”.43 När det gäller bilvrak i naturen borde det dock föreligga en 

skillnad mellan det fall att bilen är identifierbar och det fall bilen är avidentifierad. Om 

bilen är identifierbar, kan man med hjälp av bilregistret fastställa vem ägaren är och 

därmed är bilen inte herrelös. Kan man dock inte identifiera bilen så kan man inte heller 

med hjälp av bilregistret fastställa vem ägaren är och då borde bilen kunna anses vara 

herrelös. Håstads ovan nämnda uttalande utvidgar kategorin av föremål möjliga att 

förvärva genom ockupation. Inte endast lösa saker som villebråd, vilda bär, svampar 

och blommor omfattas utan till och med så stora saker som bilar. Vad som dock 

fortfarande är ett problem är att dessa saker, som Håstad räknar upp som exempel på 

egendom som kan ockuperas, är lösa saker (vilka är en form av lös egendom på samma 

sätt som byggnad på ofri grund är en annan form av lös egendom). Detta innebär att det 

fortfarande inte finns något klart stöd i litteraturen för att annan lös egendom än lösa 

saker kan ockuperas.  

 

Men i inledningen till stycket som behandlar ockupation säger Håstad att denna 

förvärvsform kan komma i fråga när det gäller lös egendom.44 När han sedan räknar upp 

fimpar, tidningar och bilvrak, som är lösa saker, sker det i samband med behandlandet 

av bortkastade saker. Man kan då tolka det som att bara för att dessa saker uppräknats i 

det sammanhang som berör vilka föremål som kan kastas bort, utesluter det inte 

möjligheten att även byggnad på ofri grund omfattas när det gäller egendom möjlig att 

ockupera. Att byggnad på ofri grund inte togs upp vid uppräknandet av föremål som 

kan kastas bort är naturligt eftersom byggnader inte är lika lätta att kasta bort som till 

exempel fimpar och tidningar.  

                                                 
43 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
44 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
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Som framgår av resonemanget är det inte enkelt att dra några slutsatser av den 

knapphändiga litteraturen. Att ställa kravet att byggnad på ofri grund måste vara 

omnämnd för att den skall kunna förvärvas genom ockupation, anser jag vara alltför 

långtgående. Eftersom författaren uttalat att ockupation kan komma ifråga när det gäller 

lös egendom, anser jag det snarare vara ett krav att han då uttryckligen begränsar detta 

till lösa saker om han är av åsikten att endast lösa saker kan komma ifråga.  

 

Vidare har det i litteraturen, av bland andra Håstad och Undén, sagts att fast egendom 

inte kan ockuperas eftersom herrelös mark inte längre existerar i Sverige. All mark som 

ej är i enskild ägo anses tillhöra staten.45 Intressant är dock att Håstad även antytt att 

egendom kan bli herrelös efter en konkursavslutning och då verkar han inte ha gjort 

något förbehåll för att detta endast gäller lös egendom.46 

 

Eftersom endast herrelös egendom kan ockuperas borde det avgörande vara, för vilken 

slags egendom som kan ockuperas, om egendomen kan bli herrelös eller ej. Med andra 

ord borde en analys, av vilken egendom som kan förvärvas genom ockupation, ta sin 

utgångspunkt i om den aktuella egendomen kan bli herrelös eller ej. Detta medför att jag 

i det följande ämnar undersöka om de sätt på vilka egendom kan bli herrelös, det vill 

säga genom att kastas bort/överges samt genom att överges när ett bolag upplöses efter 

konkurs eller upplöses genom likvidation, är tillämpbara på kategorierna lös egendom 

(och då ej endast lösa saker) samt på fast egendom.  

 

5.2.2.1 LÖS EGENDOM 

I kapitel 5.2.1.2 kom jag fram till slutsatsen att man genom att kasta bort ett föremål kan 

göra det herrelöst. Så länge man talar om lös egendom och man då menar lösa saker, 

torde dessa alltså kunna kastas bort och därigenom göras herrelösa. Att man genom att 

kasta bort en sak kan göra den herrelös har uttalats av både Undén47 och Håstad. Håstad 

talar om ”föremål som en gång varit i annans ägo men som tappats bort eller kastats bort 

och inte längre är i ägarens besittning”. Han fortsätter med att bortkastade saker såsom 

                                                 
45 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 samt Undén, Svensk sakrätt II Fast egendom s. 96 f 
46 Insolvensrättsligt forum 22-23/1 1997, Immaterialrätt och konkurs, abandonering, utvärdering av 
konkurslagstiftningen s. 81 
47 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 78 f 
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till exempel ett bilvrak i naturen kan tillvaratas av vem som helst utan att 

anmälningstvång föreligger.48 

 

Att man genom att kasta bort lösa saker kan göra dem herrelösa, kan sammanhänga med 

att när det gäller äganderätt till lösa saker så finns det, generellt sett, inte så omfattande 

förpliktelser (om några alls). Detta medför att det inte behövs mycket för att 

äganderätten skall upphöra – det räcker med att man genom att kasta bort saken ger 

uttryck för att man inte längre önskar befatta sig med den. Som jag konstaterat tidigare 

kan även hittegodslagen anföras som stöd för att äganderätten upphör när man kastar 

bort/överger en lös sak. Författare49 har ju tolkat hittegodslagen så att det inte föreligger 

någon anmälningsskyldighet för sådana upphittade saker som ägaren kan antas ha 

uppgivit sin rätt till (som blivit bortkastade). Jag är av åsikten att 

anmälningsskyldigheten kan ses som ett skydd för äganderätten och detta leder till 

antagandet att för bortkastade/övergivna saker så finns det ingen äganderätt utan dessa 

är herrelösa. 

 

Men när man börjar fundera kring annan lös egendom, som till exempel byggnad på ofri 

grund, uppstår en del frågetecken om man kan anse sådan egendom bli herrelös genom 

att den kastas bort, eller här är kanske termen övergivande bättre. Innan vi går vidare 

och tittar närmare på om byggnad kan göras herrelös genom ett övergivande, vill jag 

bara kort redogöra för varför jag anser att övergivande av byggnad är att jämställa med 

bortkastande av lös sak. 

 

Att en byggnad inte rent faktiskt kan kastas bort (till exempel vräkas omkull i ett dike 

längst E4:an) är en konsekvens av dess fysiska storlek och detta borde inte utgöra ett 

hinder för att man skall kunna anse byggnaden vara bortkastad i ordets faktiska 

betydelse. Att slå fast att en byggnad inte kan bli herrelös på grund av att den inte kan 

”kastas bort” innebär, enligt min åsikt, att man bortser från innebörden av handlingen 

”kasta bort”. Innebörden måste vara att ägaren inte längre vill ha något med föremålet 

att göra och den faktiska handlingen – att kasta bort föremålet – är endast en 

manifestation av ägarens vilja. Eftersom man stöter på praktiska svårigheter när man 

                                                 
48 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
49 Lindskog i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987 s. 350 samt Håstad, Sakrätt avseende lös 
egendom s. 43 och Undén, svensk sakrätt I Lös egendom s. 79 
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försöker att rent fysiskt kasta bort en byggnad, torde det räcka med att man helt enkelt 

och slutgiltigt överger den. Genom denna handling har man, på samma sätt som i fallet 

där en lös sak kastas bort, manifesterat att man ej längre önskar ha något med 

byggnaden att göra. Ett övergivande torde härmed kunna likställas med ett bortkastande. 

 

I litteraturen har till exempel Håstad hävdat att när det gäller ockupation ”[s]ådant 

äganderättsförvärv kan i viss utsträckning förekomma avseende lös egendom”.50 

Begränsningen ”i viss utsträckning” verkar syfta på att äganderättsförvärv genom 

ockupation kan ske ibland men enligt min åsikt kan man inte enligt ordalydelsen dra 

slutsatsen att den är en begränsning till vilken slags lös egendom som kan komma 

ifråga. Detta tycker jag tyder på en möjlighet att det inte endast är lösa saker som kan bli 

aktuella utan även att annan lös egendom kan förvärvas genom ockupation. Eventuellt 

skulle detta kunna öppna en möjlighet för förvärvande av byggnad på ofri grund 

eftersom sådan byggnad är lös egendom. Håstad har dessvärre inte närmare angivit på 

vilken grund lös egendom kan bli herrelös och därigenom aktuell för ockupation. I det 

följande kommer jag därför först undersöka om lös egendom i form av byggnad på ofri 

grund kan bli herrelös genom att den överges. Därefter ämnar jag undersöka om 

byggnad på ofri grund kan bli herrelös som en följd av att den överges i en konkurs eller 

i ett likvidationsförfarande.  

 

I kapitel 5.2.1.2 anförde jag att äganderätt medför rättigheter och förpliktelser. 

Åsidosättande av förpliktelserna kan enligt mitt resonemang medföra ett bortfall av 

rättigheterna, det vill säga av äganderätten. Vidare finns det i hittegodslagen stöd för att 

efter att ha övergivit en sak är man inte längre dess ägare.  

 

Om man då tillämpar dessa argument på byggnad på ofri grund, skulle det kunna 

anföras att överger man en byggnad så kan man upphöra att uppfylla sina förpliktelser i 

anledningen av ägandet på precis samma sätt som man upphör att uppfylla sina 

förpliktelser genom att kasta bort en lös sak.  

 

En skillnad som dock föreligger mellan lösa saker och byggnad på ofri grund är att när 

det gäller byggnad på ofri grund finns det en lagstadgad förpliktelse för ägaren att 

                                                 
50 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 



 37

erlägga fastighetsskatt. Enligt 1 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen skall bestämmelserna i 

den lagen tillämpas även på byggnad som är lös egendom, vilket innebär att man betalar 

fastighetsskatt både på byggnad som är fastighetstillbehör (fast egendom) och byggnad 

som är lös egendom. För byggnad som är lös egendom beräknas fastighetsskatten dock 

endast på byggnadstaxeringsvärdet. Fastighetsskatten tas ut vid inkomstbeskattningen 

genom att den som hos skattemyndigheten står som registrerad ägare till en byggnad 

påförs fastighetsskatt. Fastighetsskattens erläggande är inte valfritt, vilket innebär att 

ägaren inte bara kan upphöra att betala den. Om han skulle göra det, skulle 

kronofogdemyndigheten kopplas in. Detta medför att man inte kan överge en byggnad 

och helt upphöra att uppfylla de förpliktelser man har i anledning av ägandet. Slutsatsen 

torde därför bli att byggnad på ofri grund inte kan bli herrelös på detta sätt.  

 

Skulle dock kronofogdemyndigheten inte få tag på den person som står registrerad som 

ägare, kommer skatten emellertid inte att kunna indrivas och därmed uppfylls inte den 

förpliktelse som är sammankopplad med äganderätten av byggnaden. I dessa fall skulle 

byggnaden kunna klassificeras som herrelös. Men det troliga är väl ändå att något har 

hänt ägaren, till exempel dödsfall, om denne plötsligt slutar erlägga fastighetsskatt och 

då kommer byggnaden att gå till annan genom arv eller genom testamente. 

Fastighetsskattens erläggande är en förpliktelse som man inte så lätt åsidosätter, vilket 

leder till att om man sätter fastighetsskattens erläggande som en avgörande förpliktelse 

för äganderättens fortbestånd kommer byggnad mycket sällan att på detta sätt bli 

herrelös. Förvisso skulle det kunna hävdas att försummelse av redan andra förpliktelser 

kan leda till att äganderätten upphör, men med tanke på att så länge ägaren erlägger 

fastighetsskatten så uppfyller han ändå en stor del av sina förpliktelser i anledning av 

ägandet. Dessutom är ju byggnaden de facto inte övergiven så länge någon erlägger 

fastighetsskatt.  

 

Eftersom hittegodslagen inte uttryckligen är begränsad till att gälla endast lösa saker, 

skulle också tidigare gjorda tolkning av hittegodslagen (att övergivande medför 

frånträdande av äganderätt) kunna användas till stöd för att även byggnad på ofri grund 

kan bli herrelös genom ett övergivande. Men skyldigheten att erlägga fastighetsskatt 

skulle även här göra att fastigheten aldrig kan anses vara övergiven och därmed 

herrelös.  
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Min slutsats blir således att byggnad på ofri grund troligtvis inte kan bli herrelös genom 

ett övergivande på grund av den lagstadgade skyldigheten att erlägga fastighetsskatt. 

Men kan den då bli herrelös om dess ägare är ett bolag och detta upplöses genom 

konkurs eller genom ett likvidationsförfarande? 

 

Jag har tidigare konstaterat att egendom torde kunna bli herrelös om den ägs av ett 

bolag som upplöses genom konkurs eller genom likvidation. En förutsättning är dock att 

egendomen inte går att sälja och att varken borgenärer eller aktieägare vill överta 

äganderätten till den. Även om bolaget upplöses kommer det till en början att fortsätta 

vara ägare till den värdelösa egendomen, på grund av att ett upplöst bolag fortfarande 

kan anses ha passiv rättskapacitet. Men i och med att bolaget inte längre har någon aktiv 

rättskapacitet och därmed inte kan uppfylla de förpliktelser äganderätten kan medföra, 

kommer äganderätten så småningom att upphöra och egendomen torde då kunna bli 

herrelös. De förpliktelser jag avser här är, som tidigare, skyldigheten enligt lag att 

erlägga fastighetsskatt för byggnad på ofri grund. Eventuellt skulle också egendom som 

inte är värdelös kunna bli herrelös efter ett bolags upplösning, förutsatt att egendomens 

existens yppades så långt efter konkursen eller likvidationen att förpliktelserna i 

anledning av ägandet blivit försummade under så lång tid att äganderätten därför kan 

anses ha upphört. Denna situation är dock föga sannolik eftersom att egendom som ägs 

av ett bolag inte bara upphör att uppmärksammas. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag är av åsikten att lösa saker torde kunna bli 

herrelösa redan genom att de kastas bort/överges. Byggnad på ofri grund kan dock 

endast bli herrelös genom att den juridiska person som är dess ägare upplöses, samtidigt 

som ingen annan vill överta äganderätten till egendomen.  

 

5.2.2.2 FAST EGENDOM 

Av de åsikter som framkommit i litteraturen är det ganska klart att den allmänna 

uppfattningen är att fast egendom inte kan ockuperas på grund av att herrelös sådan 

egendom inte existerar.  

 

Att herrelös mark inte existerar har fastslagits i NJA 1981 s. 1 som behandlar 

skattefjällen i Jämtland. Särskilt på sidorna 199 f och 227 f behandlas frågan om vem 
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som kan bli ägare till herrelös mark i Sverige. Domstolen konstaterade att genom ett 

påbud som utfärdades 1683 framställde kronan privaträttsliga anspråk på vissa ägarlösa 

markområden. Detta påbud byggde på grundsynen att all mark i Sverige hade en ägare, 

om ingen annan så åtminstone staten. Dittills torde den traditionella uppfattningen ha 

varit att herrelös mark endast kunde förvärvas genom att man uppodlade den. Praxis 

efter 1683 års påbud torde således ha byggt på föreställningen att staten hade 

äganderätten till all mark som inte ägdes av annan. Detta kom med tiden att bli en 

allmänt accepterad rättsgrundsats.  

 

Enligt ovan nämnda rättsfall existerar inte herrelös mark efter 1683. Det är dock viktigt 

att skilja mellan sådan mark som 1683 klassificerades som herrelös och därmed 

förvärvades av kronan och sådan mark som efter 1683 kom att överges av ägaren.  I den 

senare situationen måste man dels ta ställning till om ägarens övergivande av marken 

kan innebära att marken blir herrelös, dels om nu marken blir herrelös kan då någon 

annan ockupera den och i sådana fall vem. 

 

I art. 14 st. 2 GG stadgas, som vi sett ovan i kapitel 5.2.1.2, att äganderätt förpliktar och 

att dess begagnande även skall gynna allmänhetens väl. Detta torde kunna antas gälla 

även i svensk rätt, vilket bland annat synts hos Lindskog som i anledning av 

övergivande av egendom skrev att äganderätt medför ett samhälleligt ansvar. Om nu 

äganderätten innebär inte endast en rätt att själv få nyttja egendomen utan också att det 

föreligger vissa förpliktelser gentemot andra, kan det argumenteras (se 5.2.1.2) att har 

man väl övergivit egendomen och därmed inte längre fullgör de förpliktelser man har i 

anledning av ägandet av egendomen så har man också frånträtt de rättigheter man har. 

Det vill säga att man har frånträtt sin äganderätt till egendomen och därmed är 

egendomen herrelös.  

 

Förpliktelser som här kan bli aktuella att reflektera över är till exempel den lagstadgade 

skyldigheten för ägare till fast egendom att vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig 

hänsyn till omgivningen (JB 3:1), samt den lagstadgade skyldigheten att erlägga 

fastighetsskatt som åligger ägaren till en byggnad (2 § fastighetsskattelagen). 

 

Om ägaren till fast egendom har övergivit egendomen, försummar han skyldigheten att 

ta skälig hänsyn till omgivningen. Det kan till exempel hända att byggnaden är i så 
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dåligt skick att den utgör en fara för andra. Detta innebär att en av de förpliktelser som 

finns i anledning av ägande av fast egendom har åsidosatts. Men om fortfarande andra 

tyngre förpliktelser uppfylls kan det vara svårt att endast på denna grund frånta ägaren 

äganderätten.  

 

Den ovan nämnda andra förpliktelsen är erläggande av fastighetsskatt. Skyldighet att 

erlägga fastighetsskatt åligger ägaren till fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen skall anses som ägare (2 § fastighetsskattelagen). 

Fastighetsskatten tas ut vid inkomstbeskattningen genom att den som hos 

skattemyndigheten står som registrerad ägare till en byggnad påförs fastighetsskatt. 

Fastighetsskattens erläggande är inte valfritt, vilket innebär att ägaren inte bara kan 

upphöra att betala den eftersom kronofogdemyndigheten då skulle kopplas in. Fast 

egendom torde således inte kunna göras herrelös genom ett övergivande, eftersom den 

lagstadgade skyldigheten för fastighetsägaren att erlägga fastighetsskatt medför att 

byggnaden aldrig kan bli helt övergiven. Vare sig ägaren vill eller inte, måste han 

fortsätta att uppfylla den förpliktelsen så länge han inte har sålt eller givit bort 

egendomen. Av samma anledning som byggnad på ofri grund inte kan bli herrelös 

genom ett övergivande, kan inte heller fast egendom bli herrelös genom ett övergivande 

(fastigheten blir ju i detta fall aldrig helt övergiven eftersom någon fortfarande betalar 

fastighetsskatt för den). 

 

Ytterligare ett argument mot att fast egendom kan bli herrelös är att det finns vissa 

särskilda formkrav för att fast egendom skall kunna byta ägare. Det är dock viktigt att 

titta på vilka skäl som finns för formkravets existens. Om skälen är att skydda sådana 

intressen som inte skulle påverkas negativt om man erkände att den fasta egendomen 

kan bli herrelös genom ett övergivande, så är formkravet inget argument mot att fast 

egendom kan bli herrelös.  

 

I propositionen 1970:20 del B 1 till jordabalken fördes ett resonemang kring 

formkravet. Bland annat anfördes att köp av fast egendom har sedan långt tillbaka i 

tiden krävt särskild form. Detta sammanhänger med den betydelse innehavet av fast 

egendom har haft särskilt i äldre tider. Men även i nutid finns skäl för de stränga 

formkraven. Skälen är till exempel att äganderättsövergången blir helt klarlagd (inte 

endast för säljare och köpare utan också för tredje man), att lagfart kan erhållas, att 
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förebygga förhastade steg från säljarens sida samt att formkraven medför en precisering 

av vad som överenskommits. Vidare anförs det i propositionen att bakom dessa skäl 

ligger tanken att den fasta egendomen utgör ett viktigt förmögenhetsobjekt.  

 

När jag i den här uppsatsen diskuterar kring fast egendoms möjligheter att bli herrelös, 

är utgångspunkten hela tiden att den fasta egendomen har övergivits. För att fast 

egendom skall överges är det nästan en förutsättning att egendomen är totalt värdelös 

och enbart medför kostnader för dess ägare. Skulle så inte vara fallet skulle inte ägaren 

överge egendomen utan istället sälja den! Detta medför att tanken bakom skälen till de 

stränga formkraven för överlåtelse av fast egendom, det vill säga att den fasta 

egendomen utgör ett viktigt förmögenhetsobjekt, inte kan göra sig så starkt gällande här. 

Den fasta egendomen har uppenbarligen inget värde, annars skulle den ju inte ha 

övergivits, och då finns det egentligen ingen anledning att upprätthålla de stränga 

formkraven av den anledningen att fast egendom är särskilt värdefull. Krav på 

enhetlighet talar dock för att formkraven inte bortfaller då egendomen är värdelös. Det 

skulle leda till gränsdragningsproblem att säga att endast värdelös fast egendom kan bli 

herrelös genom ett övergivande. Med gränsdragningsproblem menas problem vid 

fastställande av när egendomen är så pass värdelös att formkraven har bortfallit. 

 

När det gäller formkravets betydelse för lagfartens erhållande finns det dock ett starkt 

argument mot att fast egendom kan göras herrelös genom ett övergivande. Om sådan 

egendom kan bli herrelös, kommer det vara svårt för någon annan att bli lagfaren ägare 

till fastigheten eftersom det för erhållande av lagfart krävs företeende av fångeshandling 

tillkommen i särskild form (JB 20:5). Har egendomen blivit herrelös kommer en sådan 

handling aldrig att kunna upprättas. Dock finns det eventuellt en viss möjlighet för 

annan person, utan företeende av överlåtelsehandling, att få lagfart genom ett 

lagfartssammanträde enligt JB 20:10-13 eller genom en så kallad äganderättsutredning 

enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. 

 

När det sedan gäller formkravets betydelse för klarläggandet av äganderättsövergången 

är detta i och för sig ett viktigt argument. Men om den fasta egendomens ägare har 

övergivit den på grund av att den är värdelös torde inte han ha något intresse av något 

klarläggande, han vet ju var han står i frågan. Man måste dock även ta hänsyn till tredje 

mans intresse av att få frågan klarlagd. Ett viktigt tredje mans-intresse kan till exempel 
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vara tredje man som är innehavare av panträtt i egendomen. Men om egendomen är 

värdelös är säkerheten som panträtten utgör inte mycket värd den heller. Det är då av 

underordnad betydelse att veta vem som äger den fasta egendomen, istället är det av 

större intresse att veta vem gäldenären är och i den frågan har ju ingen förändring skett. 

Dock kan det finnas andra situationer där tredje man kan ha intresse av att veta vem som 

är ägare till den fasta egendomen. Till exempel kan ett sådant behov uppstå om 

någonting hos den fasta egendomen är en olägenhet för någon annan (JB 3:1). Det är då 

viktigt att det inte föreligger några oklarheter kring vem som är fastighetsägaren, utan 

det skall istället vara lätt att fastställa vem denne är så att det är möjligt att kontakta 

honom och få olägenheten åtgärdad. 

 

När det slutligen gäller formkravets funktion som ett skydd för säljaren att denne inte 

gör något förhastat, kan dock formkravet knappast användas som argument mot att 

egendomen kan bli herrelös genom att den överges. Att egendom överges brukar oftast 

bero på att den är värdelös och enbart medför kostnader för ägaren. Att ägaren överger 

egendomen efter att ha försökt men inte lyckats sälja den, kan knappast klassificeras 

som ett förhastat beslut.   

 

Av ovanstående framkommer att också formkravet i vissa avseenden utgör ett argument 

mot att fast egendom, genom ett övergivande, kan bli herrelös. 

 

Fast egendom torde dock kunna bli herrelös på samma sätt som byggnad på ofri grund 

kan bli herrelös, det vill säga om dess ägare är en juridisk person och denna upplöses. 

Som jag konstaterade tidigare i kapitel 5.2.1.3 så kommer ett bolag efter upplösning 

fortsätta vara ägare till den värdelösa egendomen som inte gick att sälja, eftersom att ett 

upplöst bolag fortfarande kan anses ha passiv rättskapacitet. Men i och med att bolaget 

inte längre har någon aktiv rättskapacitet och därmed inte kan uppfylla de förpliktelser 

äganderätten kan medföra, kommer äganderätten att så småningom upphöra och 

egendomen blir då herrelös. De förpliktelser det är fråga om för fast egendom är 

erläggande av fastighetsskatten och skyldigheten att egendomen inte skall upplevas som 

en olägenhet för andra. Eftersom egendomens tidigare ägare har upphört att existera kan 

inte formkravet tas som argument mot att egendomen kan bli herrelös. I den här 

situationen skulle det vara meningslöst att upprätthålla formkravet eftersom det inte 

längre existerar någon tidigare ägare som äganderätten kan övergå från. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att byggnad som är fast egendom också torde kunna bli 

herrelös men att detta endast kan ske när dess ägare är ett bolag och bolaget upplöses 

genom konkurs eller genom ett likvidationsförfarande.  

 

5.2.3 Vad krävs för besittningstagande? 

Utöver det första kravet, att egendomen måste vara herrelös, finns det ett andra krav 

som är att egendomen måste tas i besittning av ockupanten. I not hänvisar Håstad till 

rättsfallet NJA 1952 s. 177 som bland annat behandlar just frågan om när ett föremål 

anses ha kommit i någons besittning.51 Närmare behandlar rättsfallet frågan om när en 

spärrballong skall anses ha kommit i någons besittning och om de som omhändertog 

ballongen därigenom var berättigade till hittelön. Här tas rättsfallet upp endast som 

exempel på vad som krävs för besittningstagande.  

 

Fallet behandlade följande situation. Verner hade fått syn på en vinddriven spärrballong 

och tillsammans med sin far och ena broder begav han sig iväg för att bärga den. De 

påträffade en wire till ballongen och nedre delen av wiren satt fast i ett träd medan 

ballongen svävade 300-400 m upp i luften. Eftersom wiren när som helst kunde lossna 

från trädet och ballongen därmed driva iväg, förtöjde de wiren ordentligt vid trädet och 

när sedan trädet föll omkull placerade de tunga stenar på och invid trädet. Därefter 

rapporterade de till polismyndigheten. HD anförde att vid den tidpunkt männen 

påträffade ballongens wire, kan ballongen inte anses ha varit i någons besittning. De 

åtgärder som de därefter vidtog medförde att ballongen kom i deras besittning. Efter att 

de rapporterat till polismyndigheten och två militärpersoner anlänt till platsen, övergick 

ballongen i kronans besittning.  

 

Av detta rättsfall kan man utläsa att det inte ställs särskilt omfattande krav på 

omhändertagande av föremål för att de skall anses ha kommit i omhändertagarens 

besittning. I målet hade ju ballongens wire redan fastnat i trädet och det räckte med att 

männen förtöjde ballongen på ett sådant sätt att den inte skulle kunna slita sig. 

 

I linje med detta torde det alltså räcka att ockupanten omhändertar det herrelösa 

föremålet. Men eftersom det med olika slags egendom följer olika förpliktelser, är det 
                                                 
51 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 
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troligt att det skulle ställas lite olika krav på besittningstagandet beroende på vilken 

slags egendom det är man avser. Vilka krav som kan antas gälla för byggnad som är lös 

respektive fast egendom kommer att behandlas närmare i kapitel 5.3. 

 

5.3 Diskussion 

I det följande skall vi titta lite närmare på det första fiktiva fallet som jag presenterade i 

kapitel 3. Det jag hittills kommit fram till när det gäller kraven för äganderättsförvärv 

genom ockupation kommer jag att applicera på det första fiktiva fallet, för att se om det 

i den situationen är möjligt för B att genom ockupation förvärva äganderätten till 

byggnaden. 

 

I det första fiktiva fallet antogs till en början byggnaden vara lös egendom (det vill säga 

byggnad på ofri grund). Byggnaden är mycket förfallen och ingen har synts till där på 

flera år, alla tecken tyder på att byggnadens ägare A har övergivit den. B kommer 

därefter och omhändertar byggnaden. Som en variant av detta antas byggnaden vara fast 

egendom. 

 

Det ena kravet för att ockupation skall kunna bli aktuellt är att egendomen är herrelös. 

Som jag tidigare konstaterat torde byggnad som är lös egendom samt byggnad som är 

fast egendomen kunna bli herrelös om dess ägare är ett bolag som upplöses. Men 

eftersom herrelöshet endast är det ena kravet för ockupation, måste vi också undersöka 

vad som kan antas kräva av ockupanten när det gäller det andra kravet, det vill säga 

kravet på besittningstagande. 

 

Jag har konstaterat att det, enligt rättsfallet NJA 1952 s. 177 (spärrballongsfallet), inte 

ställs särskilt höga krav på besittningstagandet. Det torde räcka med att ockupanten 

flyttar in i byggnaden (genom att föra sina tillhörigheter till byggnaden, genom att vistas 

där samt eventuellt förse byggnaden med någon form av lås) för att man skall kunna 

anse byggnaden ha kommit i dennes besittning. Men eftersom äganderätt förpliktar och 

det för byggnad som är fast respektive lös egendom föreligger en skyldighet att betala 
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fastighetsskatt,52 kan det även ställas krav på att ockupanten börjar betala fastighetsskatt 

för byggnaden. Gör han inte det, uppfyller ju han lika lite de förpliktelser som den 

tidigare ägaren hade och som ledde till att byggnaden ansågs vara övergiven och 

därmed herrelös. I denna situation uppstår problem eftersom endast ägaren till 

byggnaden kan erlägga fastighetsskatt. Skattemyndigheten kommer att kräva något 

slags bevis på att ockupanten förvärvat byggnaden och därigenom är dess ägare, men 

när ockupanten genom ockupation förvärvar äganderätten kommer ingen köpehandling 

eller dylikt att finnas som styrker äganderättsövergången. Det verkar alltså här vara så 

att byggnad som är lös respektive fast egendom kan bli herrelös, men den kan ej 

äganderättsförvärvas genom ockupation! Personen (B) som omhändertar och begagnar 

byggnaden kommer i princip att kunna få bo kvar i den, men han kommer troligtvis inte 

kunna bli dess ägare. 

 

När det gäller byggnad som är fast egendom bör det dock understrykas att ockupanten 

eventuellt kan erhålla lagfart enligt JB 20:10-13 eller efter att en utredning gjorts enligt 

lagen om äganderättsutredning och legalisering. Om han därigenom kan erhålla lagfart 

kan han också uppvisa den för skattemyndigheten och därigenom torde det bli möjligt 

för honom att bli påförd fastighetsskatt, vilket skulle leda till att han kan uppfylla 

samtliga de förpliktelser som kan anses åligga ägaren till fast egendom. Det är dock inte 

möjligt för en ockupant av byggnad på ofri grund att få till stånd en 

äganderättsutredning, eftersom detta endast är möjligt för byggnad som är fast egendom 

(1 § lagen om äganderättsutredning och legalisering). 

 

Det bör kanske tilläggas att konstaterandet i NJA 1981 s. 1, att kronan 1683 ägde all 

mark som inte ägdes av enskild, kan tas som ett argument för att om mark kan bli 

herrelös idag torde kronan även i sådana fall förvärva äganderätten till den. Det 

huvudsakliga syftet med att staten förvärvade äganderätten kan ha varit att om just 

kronan blev ägare till marken var sannolikheten störst att nyttjandet av marken kom 

allmänheten till godo i större utsträckning än om någon enskild förvärvade äganderätten 

till den. Detta antagande ligger i linje med vad som till exempel uttalats i art. 14 GG – 

att äganderätt förpliktar och att det skall komma även allmänheten till godo. Med detta 

argument som utgångspunkt ligger det således nära till hands att anta att kronan erhåller 

                                                 
52 Skyldighet att erlägga fastighetsskatt gäller oavsett om byggnaden är fast eller lös egendom. Lagstöd 
för detta finns i 2 § fastighetsskattelagen och 1 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen.    
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äganderätten till den fasta egendomen om den kan bli herrelös. Eftersom rättsfallet 

endast behandlar mark, anser jag det vara möjligt att anta att äganderätten till byggnad 

som blir herrelös övergår till kronan endast om byggnaden är fast egendom.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag härmed har kommit fram till slutsatsen att 

byggnad som är lös egendom och byggnad som är fast egendom torde kunna bli 

herrelösa. Problemet är dock att det antagligen är endast den fasta egendomen som kan 

äganderättsförvärvas genom ockupation med lite assistans av reglerna om 

äganderättsutredning. Det verkar dock inte finnas några möjligheter för ockupanten av 

byggnad på ofri grund att fullt ut bli erkänd som dess ägare. Detta kan man ej heller 

råda bot på med hjälp av reglerna om hävd eftersom dessa endast gäller för fast 

egendom. Det bör dock påpekas att om byggnaden är lös egendom och den har blivit 

herrelös, borde ägaren till marken som byggnaden står på ha rätt att riva den eller frakta 

bort den. Skulle dock ägaren inte vilja riva eller frakta bort den utan i istället begagna 

den, är ett förslag att man inför en möjlighet till äganderättsutredning även för byggnad 

som är lös egendom. En annan lösning på problemet skulle också kunna vara att 

markägaren eventuellt kan förvärva äganderätten till byggnaden genom specifikation (se 

kapitel 6). 
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6. Obehörig vinst 

6.1 Inledning 

Rättsgrundsatsen obehörig vinst kan förekomma i tre olika skepnader: specifikation, 

nöd och felräkning. Vid specifikation får råmaterialets ägare ersättning av den som 

bearbetat hans material. Vid nöd får ägaren till den egendom som använts ersättning av 

ägaren till den egendom som räddats. Vid felräkning får betalaren tillbaka den del av 

betalningen som utgör överskottet, det vill säga den del av betalningen som han ej var 

skyldig att betala.53 Eftersom jag i uppsatsen avsett att bland annat behandla det 

originära fånget specifikation, kommer endast specifikation att behandlas när det gäller 

obehörig vinst. 

 

Rättsgrundsatsen obehörig vinst i sin specifikationsskepnad verkar endast behandla 

ersättningsskyldigheten när specifikanten redan förvärvat äganderätten. För att göra en 

kronologisk framställning av principen om specifikation kommer jag därför istället att 

börja med just äganderättsförvärvet. Därefter följer den delen av principen om 

specifikation som behandlar ersättningsskyldigheten, det vill säga den delen där 

rättsgrundsatsen obehörig vinst kommer in i bilden.  

 

6.2 Specifikation 

Det karaktäristiska vid specifikation är att en ny sak skapas genom bearbetning av 

annans material. Som exempel kan nämnas att en person tillverkar en möbel av någon 

annans virke eller en skulptur av någon annans marmor.54 I de fall bearbetaren förvärvar 

äganderätten till den nya saken, kommer råmaterialets ägare att ha ett ersättningsanspråk 

på bearbetaren.55 När det gäller bearbetning av annans material, kommer i denna 

uppsats endast behandlas de fall där en person bearbetar annans material utan dennes 

samtycke och därigenom skapar en ny sak.  

 

                                                 
53 Wessén i Vänbok till Hans Stenberg s. 159 
54 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86 och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 47 
55 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86 
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I den juridiska litteraturen i Sverige har äganderättsförvärv genom specifikation inte 

behandlats särskilt ingående. Många författare har nöjt sig med att nämna att man kan 

förvärva äganderätten till ett föremål genom specifikation, men det är lite oklart vilka 

närmare krav som uppställs. Att man överhuvudtaget sorterar in äganderättsförvärvet 

specifikation under originära fång, beror på att man tar sikte på den nya sak som bildats. 

Eftersom den sak som skapats genom bearbetandet är en helt ny sak, är den också 

herrelös innan specifikanten förvärvar äganderätten till den. Man skulle dock kunna 

anse att specifikation egentligen är ett exstinktivt förvärv eftersom specifikanten 

utsläcker den tidigare ägarens rätt. Men på grund av att man fokuserar på den nya sak 

som skapats, torde man anse den sak som den tidigare ägaren ägde ha upphört att 

existera. I och med upphörandet av den tidigare sakens existens, har även äganderätten 

till saken upphört att existera och därmed finns det ingen äganderätt att utsläcka.   

 

De frågor man måste ta ställning till när man diskuterar specifikation som 

äganderättsförvärvsform är dels om det finns något krav på att den som bearbetar 

materialet måste befinna sig i god tro och dels om det finns något krav på värdeskillnad 

mellan råmaterialet och det nedlagda arbetet.56 Vidare anser jag det även vara av 

intresse att titta lite närmare på vad slags egendom som kan komma ifråga. Vilken 

egendom som kan komma ifråga har inte uppmärksammats särskilt i litteraturen. Det 

kan vara så att litteraturen ej kommenterat detta på grund av att det inte finns någon 

begränsning för vilken egendom specifikation kan bli tillämpligt på. 

 

När det gäller äganderättsförvärv genom specifikation i dansk rätt har det sagts att 

avgörande vikt läggs vid bearbetarens goda tro, men att hänsyn också måste tas till 

andra omständigheter. Att hänsyn tas till andra omständigheter medför att även en 

ondtroende bearbetare har möjlighet att förvärva äganderätten till den nya saken. Som 

exempel på särskild omständighet tas det fall när bearbetaren framställt ett konstverk 

eller något annat mycket personligt.57 I norsk rätt har man inte fokuserat på god/ond tro. 

Där har man istället sagt att huvudregeln är att bearbetaren förvärvar äganderätten till 

den nya saken när dennes arbete är mer värt än råmaterialet och där det inte finns skälig 

anledning att belasta bearbetaren med en förlust av äganderätten. Den som förvärvar 

äganderätten blir ersättningsskyldighet gentemot den andre. I norsk rätt kan bearbetning 

                                                 
56 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86 
57 v Eyben & Vinding Kruse, Indledning til formueretten Borgerlig Ret I s. 163 
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inte leda till äganderättsförvärv när det gäller fast egendom.58 När det gäller finsk rätt 

har man sagt att en jämförelse mellan arbetets värde och råmaterialets värde är 

avgörande för vem som förvärvar äganderätten till den nya saken. Det är inte en 

nödvändig förutsättning att bearbetaren skall ha befunnit sig i god tro.59 Hur 

specifikation regleras i tysk rätt kommer att redovisas i kapitel 6.6. 

 

Längre fram i kapitlet kommer jag också lite kort beröra ersättningsanspråket 

råmaterialets ägare skulle kunna ha, förutsatt förstås att denne bestrider specifikantens 

äganderättsförvärv. Ersättningsskyldigheten kommer att behandlas i kapitel 6.4.4. Innan 

jag steg för steg går igenom de frågor som jag ovan redovisat som avgörande för 

möjligheten att genom specifikation förvärva äganderätten till ett föremål, kommer jag 

först ta upp ett rättsfall som behandlar specifikation. 

 

6.3 Specifikation i rättspraxis 

Rättsfallet NJA 1934 s. 29 − som behandlar frågan huruvida sökanden Lina Olsson kan 

anses ha blivit ägare till en av henne (genom om- och tillbyggnad) iordningsställd 

byggnad som var förfallen och som ägdes av annan − innehåller flera intressanta 

faktorer som är av betydelse för de frågeställningar jag byggt uppsatsen kring. Nedan 

följer en redogörelse för rättsfallet. 

 

Lina och Johannes Ohlsson tog i besittning år 1901 en byggnad som Orsa jordägande 

socknemän uppfört på egen mark. Vid besittningstagandet hade byggnaden i flera år 

stått obebodd, den hade inga fönster och var försedd med golv endast av jord och tak 

endast av bräder täckta med jord. Byggnaden iordningställdes och gjordes beboelig av 

Johannes, som 1913 begav sig till Kanada. Lina stannade kvar i Sverige och 1917, då 

byggnaden var så förfallen att den inte längre kunde användas som bostad, byggde hon 

om den och därvid försåg den med förstuga.  

 

Domstolen anförde att Lina bland annat på grund av det genomgripande om- och 

tillbyggnadsarbetet hade förvärvat äganderätten till det sålunda iordningställda 

boningshuset. Som ytterligare skäl hänvisade domstolen till föredragandes betänkande 
                                                 
58 Knophs oversikt over Norges rett, utgitt av Kåre Lilleholt, s. 199 
59 Inledning till Finlands rättsordning I Privaträtt, redigerad av Pekka Timonen, s 137 
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där det sades att den kostnad, som om- och tillbyggnadsarbetet medfört, avsevärt 

översteg byggnadens värde dessförinnan.  

 

Domstolen tillerkände således Lina äganderätten till byggnaden och anförde som grund 

det omfattande om- och tillbyggnadsarbetet samt den värdeskillnad mellan byggnaden 

innan ombyggnationen och de kostnader som nedlades i anledning av om- och 

tillbyggnaden. Vad som vidare är intressant att uppmärksamma är att det i rättsfallet 

finns tecken som tyder på att den byggnad Lina och Johannes flyttade in i var fast 

egendom. Intressant är också det faktum att domstolen inte nämner något krav på att 

Lina skall ha befunnit sig i god tro för att äganderättsförvärv genom specifikation i 

förevarande fall skall vara möjligt.  

 

6.4 Specifikation i litteraturen 

6.4.1 Finns krav på god tro? 

Både Almén och Håstad anför att enligt äldre svensk rätt krävdes det att bearbetaren 

befann sig i god tro för att denne skulle kunna förvärva äganderätten till den nya saken 

genom specifikation. Men de fortsätter med att enligt modern uppfattning anses ond tro 

inte under alla förhållanden utesluta äganderättsförvärv genom specifikation.60 Eftersom 

det i rättsfallet från 1934 inte ställdes något krav på förekomst av god tro, torde med 

modern svensk rätt avses tiden efter 1901, då paret flyttade in i byggnaden, eller kanske 

till och med viss tid dessförinnan.  

 

I motsats till detta anför Agell & Malmström att det krävs god tro hos bearbetaren för att 

denne skall förvärva äganderätten till det nybildade föremålet.61 Eftersom detta står helt 

i strid med vad som sagts av andra författare och vad som indirekt framgått av 

rättspraxis62, och författarna dessutom inte kommenterat och anfört skäl för denna 

avvikande ståndpunkt, anser jag det vara berättigat att bortse från detta uttalande. Om en 

avvikande åsikt anförs måste skäl anges.  

 

                                                 
60 Almén, Om köp och byte av lös egendom s. 56 särskilt not. 11 samt Håstad, Sakrätt avseende lös 
egendom s. 47 
61 Agell & Malmström, Civilrätt s. 88  
62 NJA 1934 s. 29  



 51

6.4.2 Finns krav på värdeskillnad? 

När det gäller frågan om det uppställs något krav på värdeskillnad mellan det nedlagda 

arbetet och ursprungsmaterialet, anför Undén att någon bestämd matematisk proportion 

inte kan uppställas enligt svensk rätt. Han anför dock att ju värdefullare det nedlagda 

arbetet är i förhållande till materialet, desto lämpligare torde det vara att tillerkänna 

bearbetaren äganderätten till det nyskapade föremålet. Enligt Undén blir det här alltså 

inte fråga om en rättsregel som är avsedd att fungera som en norm efter vilken 

människor skall rätta sig, utan en rättsregel som träder in när en kollision mellan olika 

intressen redan skett. Rättsregelns funktion blir således att på billighetsgrunder försöka 

lösa en redan uppstådd konflikt.63  

 

Att det finns ett krav på värdeskillnad mellan det nedlagda arbetet och råmaterialets 

värde torde således vara ganska klart. Detta har uttalats dels i ovan refererade rättsfall, 

dels av Håstad64 och Undén (se ovan). Det som inte är lika klart är hur stor denna 

värdeskillnad måste vara för att den skall ha betydelse. Den enda vägledning som finns 

är rättsfallet NJA 1934 s. 29, vilket dessvärre inte ger särskilt tydliga riktlinjer. Vad som 

dock torde kunna antas är att omständigheterna i det enskilda fallet äger stor betydelse 

och att domstolen har givits relativt stor frihet att bedöma denna fråga. 

 

6.4.3 Vilken kategori av egendom kan bli aktuell? 

I litteraturen har inte uttryckligen uttalats vilken egendom som kan komma ifråga när 

det gäller specifikation. De termer som använts har varit ”material”, ”sak” och 

”föremål”. Står möjligheten, att genom specifikation förvärva äganderätten till ett 

föremål, öppen endast för lösa saker eller kan man på detta sätt även förvärva äganderätt 

till annan lös egendom?  

 

Håstad talar om ”material” och tar upp exempel som målarduk och marmor, 65 vilka är 

lösa saker. Undén talar om virke, tyg, spannmål och stockar,66 vilka också är lösa saker. 

Att specifikation är tillämpligt på lösa saker torde det därmed inte vara någon tvekan 

om.  

                                                 
63 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom, s 86 f 
64 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 47 
65 A a s. 47 
66 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86   
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Varken Håstad eller Undén har yttrat något om vad de anser om byggnader. Det enda 

som kan sägas är att båda har hänvisat till NJA 1934 s. 29 utan att kommentera att det 

där handlade om en byggnad. Vidare står ordet specificatio – specifikation – i 

inledningen till rättsfallet, vilket slår fast att det är just frågan om äganderättsförvärv 

genom specifikation som har behandlats i rättsfallet. Detta sammantaget anser jag 

berättiga antagandet att äganderättsförvärv genom specifikation kan bli tillämpligt inte 

endast på lösa saker utan även på byggnader.  

 

Nästa fråga som infinner sig är vilken slags byggnad som kan komma ifråga när det 

gäller äganderättsförvärv genom specifikation. Gäller det endast för byggnad på ofri 

grund, det vill säga lös egendom, eller gäller det även för byggnad som är fast 

egendom?  

 

Här är ovan redovisade rättsfall, NJA 1934 s. 29, av stort intresse. I rättsfallet talas det 

om att Lina gjort ”anspråk att inlösa ett område, som hon innehar å den Orsa jordägande 

socknemän tillhöriga fastigheten Orsa besparingsskog 1:1 inom Hamra kapellag i Loss 

socken, Gävleborgs län”. Vidare sägs det att ”[i] målet är upplyst, att den av 

socknemännen uppförda byggnaden år 1901 tagits i besittning av Lina och Johannes 

Olsson”. Av detta drar jag slutsatsen att socknemännen uppförde byggnaden på egen 

mark. I nu gällande rätt blir byggnad som uppförs av fastighetsägaren på dennes mark 

fast egendom (JB 1:1 och 2:1). Men frågan är vad som gällde vid tiden för rättsfallet. I 

Jorda Balk från 1901 stadgas det i 1-2 §§ ”Lag 24 maj 1895 ang. vad till fast egendom 

är att hänföra” att till fast egendom hör hus och byggnad. Vidare kan man av 4 § samma 

lag e contrario utläsa att är ägaren till byggnaden samma person som ägaren till marken 

som byggnaden står på, så är byggnaden dennes fasta egendom. Därmed var den 

byggnad som Lina flyttade in i 1901 fast egendom även enligt då gällande rätt. 

Rättsfallet torde därmed berättiga slutsatsen att man genom specifikation kan förvärva 

äganderätten till byggnad som är fast egendom. 

 

Kvar blir då frågan om byggnad på ofri grund, det vill säga byggnad som är lös 

egendom, kan förvärvas genom specifikation. Om detta är litteraturen och rättsfallet 

tyst. Man skulle dock kunna säga att på en skala som går från lösa saker till fast 

egendom, så hamnar byggnad på ofri grund mellan lösa saker och fast egendom. Om då 
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specifikation kan bli aktuellt på både lösa saker och fast egendom, ser jag ingen 

anledning varför detta inte även skulle gå att tillämpa på byggnad på ofri grund.  

 

Vad som vidare kan tas upp som argument för att specifikation är tillämpligt även på 

byggnad på ofri grund, är att köp av fast egendom är underkastat vissa formkrav enligt 

JB 4 kap. Om köp av byggnad som är fast egendom behandlas strängare än köp av 

byggnad som är lös egendom, måste man rimligen kunna anta att även byggnad som är 

lös egendom kan förvärvas genom specifikation om man har tillåtit sådant 

äganderättsförvärv till byggnad som är fast egendom.  

 

6.4.4 Har råmaterialets ägare rätt till ersättning? 

Undén skriver att i de fall bearbetaren förvärvar äganderätten genom specifikation, får 

råmaterialets ägare nöja sig med ett ersättningsanspråk.67 Hur mycket kan då detta 

ersättningsanspråk uppgå till? Skall råmaterialets ägare ersättas med råmaterialets värde 

innan bearbetning eller skall han ersättas med dess värde efter bearbetning? Får 

bearbetaren avräkna kostnader han haft och i sådana fall vilka kostnader?  

 

Att råmaterialets ägare vanligtvis har rätt till ersättning kommer av rättsgrundsatsen 

obehörig vinst. Vad innebär då rättsgrundsatsen obehörig vinst?  

 

Regeln om obehörig vinst karaktäriseras av att någon gjort en vinst eller haft en nytta 

och att denna skall återgå genom penningersättning motsvarande värdet av det vunna 

eller av nyttan. Uppmärksamheten är alltså inriktad på gäldenärens ställning och inte på 

borgenärens skada, vilket annars är fallet när det till exempel gäller 

ersättningsskyldighet enligt skadeståndsreglerna.68 Men vad är det då för krav på vinst 

man har, det vill säga hur skall vinsten se ut för att det skall vara en vinst? 

 

Äganderättsförvärv genom specifikation är ett exempel på vinst i meningen av obehörig 

vinst. Här får specifikanten behålla föremålet som bearbetats eller snarare den nya sak 

som tillverkats, vilket innebär att föregående ägares möjligheter att återfå egendomen 

helt har upphört. De fördelar som specifikanten erhåller är att han kan använda 

                                                 
67 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86   
68 Hellner, Om obehörig vinst s. 149  
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egendomen, han kan komma i åtnjutande av dess avkastning samt behålla det vederlag 

han erhåller vid en eventuell försäljning, precis som vilken annan ägare som helst. Den 

vinst som specifikanten gjort utgörs just av den här rätten att för framtiden få bruka och 

besitta det bearbetade föremålet. Men för att kunna betrakta specifikationsfånget som en 

vinst krävs att man inte enbart ser till fördelarna av ägandet utan man måste framförallt 

fokusera på det faktum att råmaterialet som bearbetades tillhörde någon annan än den 

som bearbetade råmaterialet. Skulle man ej inräkna detta faktum i vinstbegreppet, skulle 

den som bearbetade sitt eget material också göra en vinst.69  

 

Vinsten som görs i specifikationsfallet är alltså förvärvet av äganderätten. Denna 

situation täcks av dels ett faktiskt moment, dels ett rättsligt moment. Det faktiska 

momentet är att nyttigheten tillgodogjorts på ett ekonomiskt sätt genom införlivande 

med specifikantens egendom. Det rättsliga momentet består av att egendomen, om den 

funnits kvar, hade kunnat avkrävas specifikanten antingen på den grunden att han 

obehörigen kommit i besittning därav eller på grund av att han tagit emot den som en 

följd av ett ogiltigt avtal.70  

 

I svensk doktrin verkar man vara av den meningen att specifikanten måste ersätta 

råmaterialets ägare oavsett om specifikanten bearbetat råmaterialet i god tro eller ej. 

Man ser alltså på ersättningsskyldigheten som en rest av den förlorade äganderätten.71 

Det kan dock finnas en skillnad i ersättningsskyldighetens storlek som är beroende av 

om specifikanten bearbetade den andra personens råmaterial i god tro eller om han 

gjorde det i ond tro.72 

 

En detalj som här kan bli aktuell att stanna vid, utan att jag har för avsikt att analysera 

den närmare, är storleken på den ersättning som specifikanten kan bli skyldig att utge. 

Ersättningens belopp kan bestämmas av gängse priset av det som tillgodogjorts. Detta är 

också det vanligaste i tysk och fransk rätt. Om vinstersättningen fastställs på detta sätt, 

kommer gäldenärens ställning i övrigt inte att påverka ersättningens storlek. Med 

”ställning i övrigt” menas här den fördel eller nytta han haft av att bearbeta annans 

egendom. Generellt sett medför vinstersättningens beräknande att samma resultat hade 
                                                 
69 Hellner, Om obehörig vinst s. 154  
70 A a s. 156 f  
71 A a s. 268 
72 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 88  
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uppnåtts om parterna istället hade slutit till exempel ett köpeavtal där priset inte hade 

bestämts.73  

 

Det finns dock ett annat sätt att fastställa ersättningens storlek. Man kan även ta hänsyn 

till på vilket sätt specifikantens förmögenhetsställning påverkats av att han förfogat över 

annans egendom. Med andra ord beräknas ersättningen efter den förmögenhetsökning 

han haft, det vill säga efter vilken ekonomisk vinst han haft. En följd av att man 

bestämmer ersättningen efter den ekonomiska vinsten är att specifikanten då även kan få 

rätt att avräkna kostnader han haft. Avdrag skulle till exempel kunna få göras för 

diverse förluster, exempelvis om egendomen gått förlorad på grund av casus eller 

culpa.74 

 

Av de två metoderna för vinstersättningens framräknande, som jag redovisat ovan, 

framgår det att det inte alltid är så lätt att säga hur stor ersättningen blir. När någon gjort 

en obehörig vinst (vilket kan inträffa även i andra situationer än i specifikationsfall) 

bestäms ersättningen ibland av gängse priset. Den vinst som man då kräver skall ha 

skett, är att någon har tillgodogjort sig annan persons egendom. I andra fall bestäms 

ersättningen av den förmögenhetsökning som skett för specifikanten, det vill säga att 

denne utöver nyttan också skall ha förbättrat sin ekonomiska ställning. Vilken metod 

som väljs måste bestämmas av de ändamål man vill tillgodose genom att medge 

ersättning. Eftersom ändamålen varierar med fallen, måste man låta omständigheterna i 

de enskilda fallen avgöra på vilket sätt ersättningen skall beräknas.75  

 

På samma sätt som omständigheterna i de enskilda fallen skall avgöra hur ersättningen 

skall beräknas, måste omständigheterna också avgöra om ersättning skall utgå 

överhuvudtaget. Hänsyn måste till exempel tas till andra rättsregler som är aktuella i det 

specifika fallet. Där en ersättningsskyldighet, som följd av en obehörig vinst, skulle 

omintetgöra den väsentliga delen av en annan rättsregel, måste ersättningsskyldigheten 

uteslutas. Ett exempel på ett sådant fall är fordringspreskription; gäldenären vars skuld 

preskriberas gör en vinst i och med preskriptionen. Om denne då skulle bli 

ersättningsskyldig gentemot borgenären, på grund av att han gör en vinst när skulden 

                                                 
73 Hellner, Om obehörig vinst s. 157 f 
74 A a s. 159 ff 
75 A a s. 165 
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preskriberas, omintetgör detta den väsentliga delen av preskriptionsregeln. I detta fall 

måste man därför utesluta ersättningsskyldigheten.76  

 

I den här uppsatsen kommer jag dock inte att behandla frågan hur stor ersättningen till 

råmaterialets ägare bör vara eller om den skall utgå överhuvudtaget. Anledningen till 

detta är först och främst att det inte ligger i uppsatsens syfte att finna något svar på 

dessa frågor. Uppsatsens syfte är endast att undersöka möjligheten att genom 

specifikation förvärva äganderätten till byggnad som är lös respektive fast egendom. En 

annan tungt vägande orsak är att det troligtvis skulle kräva en helt separat uppsats av 

samma omfång som denna, för att utreda alla de faktorer som bör tas i beaktande. 

Vilken metod som skulle vara mest ändamålsenlig att tillämpa, för att inte nämna vilken 

metod som bäst skulle stämma överens med vårt rättssystem i övrigt, samt vid vilken 

tidpunkt ersättningsstorleken skulle avgöras och om specifikantens 

ersättningsskyldighet på något sätt påverkas av att han har hunnit överlåta egendomen 

till någon annan är bara några exempel på faktorer som borde behandlas. Anledningen 

till att jag ändå berört ersättningsskyldigheten är att den är en del av 

äganderättsförvärvsformen specifikation och jag anser att en redogörelse för principen 

om specifikation inte blir fullständig om ej även denna del omnämns. 

 

6.5 Varför finns principen om specifikation?  

Hittills har behandlats vilka krav som ställs för att man skall förvärva äganderätten till 

ett föremål genom specifikation samt den ersättningsskyldighet som kan komma ifråga 

gentemot den tidigare ägaren. Vad som ännu inte har behandlats är varför man genom 

att bearbeta annans material kan förvärva äganderätten till den nya sak som skapats.   

 

Jag har faktiskt inte någonstans i litteraturen hittat något klart svar på varför man genom 

specifikation kan förvärva äganderätten till ett föremål. Enligt min åsikt borde dock 

svaret delvis ligga i begreppet obehörig vinst. Till stöd för detta antagande åberopar jag 

Undéns uttalande att ”[r]ättsregelns funktion att utgöra norm efter vilken människorna 

                                                 
76 Hellner, Om obehörig vinst s. 180 f  



 57

inrätta sina handlingar, träder här alldeles tillbaka för uppgiften att efter 

billighetsgrunder skilja mellan olika intressen vid en redan uppkommen kollision”.77   

 

Principen om obehörig vinst är ett uttryck för att ingen skall göra en vinst på annans 

bekostnad. I litteraturen har obehörig vinst, såvitt jag kan se, endast använts i 

resonemang rörande frågan huruvida specifikanten genom äganderättsförvärvet gjort en 

obehörig vinst gentemot råmaterialets ägare och på grund av detta är ersättningsskyldig 

gentemot denne. Men samma argument borde kunna användas för att ingendera av 

parterna skall kunna göra en obehörig vinst på den andres bekostnad. Det vill säga; 

principen om obehörig vinst skulle alltså kunna ligga till grund för varför man genom 

bearbetning kan förvärva äganderätten till ett föremål. Råmaterialets ägare skall inte 

kunna ta den nyskapade saken från bearbetaren under hävdande att han har rätt att göra 

så på grund av att det är hans råmaterial som bearbetats. Om råmaterialets ägare anses 

ha rätt att göra detta, skulle det ju leda till att istället han gör en obehörig vinst på 

bekostnad av bearbetaren!  

 

Att det här är fråga om en intresseavvägning mellan parterna, och att man har reglerat 

den obehöriga vinsten som den ena parten gör genom att ålägga denne en 

ersättningsskyldighet gentemot den andre, är klart. Vad som inte klart framgår är varför 

man med stöd av principen om obehörig vinst valt just den lösning där bearbetaren ges 

äganderätten. Varför har man inte istället låtit råmaterialets ägare erhålla äganderätten 

och istället bli ersättningsskyldig gentemot bearbetaren? Kanske har man lagt vikt vid 

det faktum att en person som lagt ner arbete på och gjort ekonomiska investeringar i 

egendom också borde få njuta frukterna av det. Kanske har man också velat införa ett 

incitament att man skall vårda och hålla sin egendom under uppsikt och på så sätt 

minimera risken att någon annan, genom att ta den i besittning och bearbeta den, 

förvärvar äganderätten till den. Det förra kan man finna stöd för hos Hellner som säger 

att ett motiv till att man valt att tilldela även en ondtroende bearbetare äganderätten är 

att man velat ”skydda den som i lättsinne nedlagt stort arbete på råmaterial av obetydligt 

värde från att helt bli utan ersättning för sitt arbete”. Han säger dock även att reglerna 

om specifikationsfång delvis kan förklaras med att man velat skydda specifikantens 

borgenärer och singularsuccessorer.78  

                                                 
77 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 86 f  
78 Hellner, Om obehörig vinst s. 377  
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6.6 Tysk rätt 

I tysk rätt har äganderättsförvärv genom specifikation reglerats i lag. Eftersom lagen 

ställer upp kriterier som i mångt och mycket liknar vad som sagts i svensk doktrin 

angående äganderättsförvärv genom specifikation, tycker jag att det kan vara intressant 

att titta lite närmare på den tyska lagtexten och göra en liten jämförelse. § 950 BGB 

stadgar att: 

 

(I) „Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue 

bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern 

nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der 

Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, 

Drucken, Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.  

(II) Mit dem Erwerb des Eigentums an der neuen Sache erlöschen die an dem Stoffe 

bestehenden Rechte.“  

 

I en kommentar till paragrafen står det att om en helt ny sak framställs genom 

bearbetning av annans material, uppstår frågan vem som är ägare till den nya saken. 

Redan i den romerska rätten hade intressekonflikten mellan råmaterialets ägare och 

bearbetaren uppmärksammats. § 950 BGB har tilldelat bearbetaren äganderätten för de 

fall värdet på dennes arbete inte är väsentligt lägre än värdet på det bearbetade 

materialet. Detta originära äganderättsförvärv utesluts inte av det fall att bearbetaren 

skulle befinna sig i ond tro.79  

 

De rekvisit som uppställs i paragrafen är för det första att en ny sak skall ha framställts 

genom bearbetning. Ren förstörelse (till exempel genom att någon skär sönder en tavla 

eller smälter ned konstföremål) samt underhåll och reparation som syftar till att bevara 

befintliga egenskaper och funktioner (till exempel restaurering av gamla tavlor och 

renovering/reparation av maskin som är i det väsentligaste komplett) räknas inte som 

framställande av ny sak. Istället är det avgörande om råmaterialet har genomgått en 

väsensförändring, om den har ändrat sin individualitet. Att det är möjligt att återställa 

råmaterialet i dess forna skick saknar betydelse.80  

 
                                                 
79 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 152 ff  
80 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 153  
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Tecken på att en ny sak framställts är att produkten får ett nytt namn, till exempel mjöl - 

bröd, järn – maskin. Den nya saken behöver inte vara en färdig produkt utan 

framställning av halvfabrikat är tillräckligt, exempelvis malm som bearbetas till järn. 

Bearbetning förutsätter ett medvetet mänskligt arbete. Om en ny sak uppstår uteslutande 

genom en händelse av naturen så är § 950 inte tillämplig.81  

 

Som ovan uttalats får värdet av det nedlagda arbetet inte vara väsentligt lägre än värdet 

av råmaterialet. Värdet på arbetet beräknas inte efter de faktiska 

produktionskostnaderna. Skulle så vara fallet, skulle detta leda till att desto mera 

omständligt ett arbete är utfört, desto mera skyddsvärt skulle det vara. Inte heller 

beräknas värdet efter reproduktionskostnaderna, det vill säga efter vad det skulle kosta 

att framställa den nya saken ännu en gång. Avgörande är istället den genom arbetet 

medförda värdeökningen på saken. Vid fastställandet av värdet på bearbetningen skall 

hänsyn inte endast tas till det rena arbetet utan också till materialkostnader och andra 

kostnadsfaktorer.82 Med värde menas marknadsvärdet.83 

 

Vid fastställande av råmaterialets värde tar man hänsyn till allt bearbetat material. Om 

en färdig produkt har bearbetats och därigenom blivit en ny sak, läggs marknadsvärdet 

för den färdiga produkten till grund vid jämförelsen med värdet på den nya sak som 

framställts. Som exempel kan nämnas att vid omsmältning av en silverskål till en 

silverljusstake, används inte värdet på skålens råmaterial (silvrets värde) som 

utgångspunkt vid en jämförelse med ljusstakens värde, istället används värdet på 

silverskålen som en färdig produkt.84  

 

I kommentaren till § 950 BGB säger författaren „Verhält sich der Stoff zum 

Verarbeitungswert wie 100:60, so ist der wert der Verarbeitung erheblich geringer (40 

%) als der Stoffwert …“.85 Detta uttalande har stöd i ett rättsfall som står att läsa i JZ 

1972, 166.86 Med andra ord krävs det att bearbetningsvärdet är mer än 60 % av 

råmaterialets värde för att det inte skall anses vara väsentligt mindre. 

 
                                                 
81 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 153  
82 A a s. 154 f 
83 von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 490 
84 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 155 
85 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 155 
86 von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 491  
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I ovan behandlade paragraf stadgas dock ingenting rörande bearbetarens 

ersättningsskyldighet gentemot den tidigare ägaren utan detta regleras i § 951 BGB: 

 

(I) „Wer infolge der Vorschriften der §§ 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, 

kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung 

in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 

Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann nicht 

verlangt werden. 

 

Råmaterialets ägare har alltså rätt till ersättning i pengar. Paragrafen ger rätt till 

ersättning endast för egendoms- och rättsförluster men inte för arbetskostnaden (den 

personliga och kapitalmässiga), om den inte är inbakad i råmaterialets värde, och inte 

heller för affärsvinsten.87 Att råmaterialets ägare endast har rätt till ersättning för 

egendomsförlusten torde innebära att han ersätts med marknadsvärdet på råmaterialet. 

 

6.7 Diskussion 

I delkapitlen ovan har konstaterats att för att förvärva ett föremål genom specifikation 

enligt svensk rätt krävs det att råmaterialet har bearbetats och att det finns en 

värdeskillnad mellan råmaterialets värde och värdet på det nedlagda arbetet. Vidare så 

förutsätts ingen god tro utan också ondtroende bearbetare kan förvärva äganderätten till 

egendom genom bearbetning. Slutligen är äganderättsförvärv genom specifikation 

tillämpligt på såväl lösa saker som byggnad som är fast egendom samt, enligt tidigare 

anförda argument, på byggnad som är lös egendom. Även annan lös egendom skulle 

eventuellt kunna komma i fråga men detta ligger utanför uppsatsens syfte att undersöka. 

Det har också konstaterats att specifikanten kan bli ersättningsskyldig gentemot den 

tidigare ägaren.  

 

                                                 
87 Erman, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch s. 158 
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6.7.1 Tillämpning på de fiktiva fallen 

Härnäst tänkte jag applicera de ovan anförda slutsatserna på det andra fiktiva fallet jag 

presenterade i kapitel 3 och därmed undersöka om principen om specifikation kan leda 

till att B blir ägare till byggnaden.    

 

I det andra fiktiva fallet antogs byggnaden vara lös egendom som en variant och fast 

egendom som en annan variant. Byggnaden var mycket förfallen och ingen hade synts 

till där på flera år, alla tecken tydde på att fastighetsägaren A hade övergivit fastigheten. 

B kom därefter och flyttade in i byggnaden. B nöjde sig inte bara med att flytta in utan 

han vidtog även ganska omfattande renoveringar, han byggde om och byggde till. Kan 

nu B som flyttat in anses ha förvärvat äganderätten till byggnaden?  

 

Eftersom vi antog att byggnaden var väldigt förfallen, torde det krävas att om- och 

tillbyggnaderna är väldigt omfattande för att göra byggnaden beboelig igen. Hur 

omfattande om- och tillbyggnaderna behöver vara för att aktualisera äganderättsförvärv 

har ej klart uttalats. För vägledning kan NJA 1934 s. 29 studeras, där det sades att Lina 

hade nedlagt ett så genomgripande om- och tillbyggnadsarbete att hon blivit ägare till 

det sålunda iordningställda boningshuset. Det som anfördes i rättsfallet angående 

ombyggnaden var att byggnaden byggts om av Lina och att den därvid försetts med 

förstuga, vilket i och för sig inte säger så mycket. I rättsfallet angavs dock att 

byggnaden, innan ombyggnaden, var så förfallen att den inte längre kunde användas 

som bostad. Efter ombyggnaden kallade HD byggnaden för ”det sålunda 

iordningsställda boningshuset”. Denna förvandling tyder på en ganska omfattande 

ombyggnad och förbättring, även om den inte ger några exakta mått på hur stora dessa 

ombyggnationer och förbättringar skall vara. 

 

Om om- och tillbyggnaden är lika omfattande i det fiktiva fallet som i rättsfallet, torde 

kravet på värdeskillnad vara uppfyllt. Vad som skulle kunna krävas, när en byggnad är 

förfallen, är att sådana åtgärder vidtas som behövs för att byggnaden skall kunna brukas 

igen. Till exempel kanske nytt tak måste läggas, väggar göras stadiga, stuprör bytas ut, 

byggnaden målas om eller vattenledningar ses över.  

 

När det sedan gäller frågan om god eller ond tro hos B, kan det knappast hävdas att B 

befann sig i god tro vid ombyggnaden av byggnaden. Så som fallet är presenterat lär han 
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ha vetat om att han inte ägde byggnaden. Det faktum att han visste att han inte var dess 

ägare spelar dock ingen roll eftersom det i litteraturen angivits, och av rättsfallet indirekt 

framgår, att bearbetaren kan förvärva äganderätten till det bearbetade föremålet även om 

han befinner sig i ond tro.  

 

När det slutligen gäller frågan om vad slags egendom som kan komma ifråga, har jag i 

kapitel 6.4.3 konstaterat att äganderättsförvärv genom specifikation torde kunna komma 

ifråga för såväl byggnad som är fast egendom som byggnad på ofri grund. Detta medför 

att B, i båda varianterna av det andra fiktiva fallet, kan förvärva äganderätten till 

byggnaden. Vad som enligt min mening är intressant att uppmärksamma är att om 

byggnaden är lös egendom och B dessutom är ägare till marken som byggnaden står på, 

borde byggnaden övergå till att bli fastighetstillbehör (fast egendom) när B genom 

specifikation förvärvar äganderätten till byggnaden (JB 2:4).  

 

Oavsett om den tidigare ägaren A dyker upp och gör gällande äganderättsanspråk på 

byggnaden eller ej, så står sig specifikanten B:s, genom specifikation förvärvade, 

äganderätt. Naturligtvis kan dock B bli ersättningsskyldig gentemot A.  

 

6.7.2 Jämförelse mellan svensk och tysk rätt 

Enligt svensk rätt krävs det för förvärv av föremål (genom specifikation) att föremålet 

bearbetas och att det finns en värdeskillnad mellan råmaterialets värde och värdet på det 

nedlagda arbetet. Vidare förutsätts ingen god tro utan också ondtroende bearbetare kan 

förvärva äganderätten till egendom genom bearbetning. Äganderättsförvärv genom 

specifikation är tillämpligt på såväl lösa saker som byggnad som är fast egendom samt 

byggnad som är lös egendom. Det har också konstaterats att specifikanten kan bli 

ersättningsskyldig gentemot den tidigare ägaren. 

 

Samtliga ovan nämnda förutsättningar för specifikation som uppställts i svensk doktrin 

och rättspraxis ser likadana ut i tysk rätt. Det som dock tydligt skiljer sig åt är att 

specifikation i tysk rätt endast verkar kunna bli aktuellt för lösa saker. Detta kan utläsas 

ur § 950 BGB som stadgar att „… eine neue bewegliche Sache herstellt …“. 

Bewegliche Sache torde kunna översättas med lösa saker. Men eftersom syftet med 

uppsatsen är att undersöka svensk rätt och endast göra en jämförelse med tysk rätt, 



 63

kommer jag inte att fördjupa mig ytterligare i tysk rätt för att undersöka hur långt 

specifikationsmöjligheterna sträcker sig där.  

 

När det gäller andra skillnader mellan svensk och tysk rätt kan det påpekas att 

specifikation regleras i lag i tysk rätt, vilket inte är fallet för svensk rätts del. Vidare 

finns det i tysk rätt mer material att ta del av som behandlar äganderättsförvärv genom 

specifikation, vilket antagligen hänger samman med att specifikation regleras i lag där. I 

Sverige har kommentarer kring denna äganderättsförvärvsform varit mycket 

sparsamma. Skillnader finns också när det gäller kravet på värdeskillnadens storlek 

(råmaterialets värde kontra bearbetningens värde) och ersättningsskyldighetens storlek.  

 

I tysk rätt har en värdeproportion uppställts för när kostnaden för bearbetningen anses 

vara för låg i jämförelse med råmaterialets värde, för att bearbetningen skall konstituera 

en äganderättsövergång. I svensk doktrin har endast uttalats att någon bestämd 

matematisk proportion inte kan uppställas. Ytterligare en skillnad är att i tysk rätt 

stadgas det att bearbetaren förvärvar äganderätten till den nya saken om arbetskostnaden 

inte är väsentligt lägre än råmaterialets värde. I svensk doktrin har Undén å sin sida 

uttalat att ju värdefullare det nedlagda arbetet är i förhållande till materialet, desto 

lämpligare torde det vara att tillerkänna bearbetaren äganderätten till det nyskapade 

föremålet. Detta kan tolkas som att värdet på det nedlagda arbetet måste vara högre än 

råmaterialets värde. Det är just denna tolkning Rodhe gör när han säger att man i svensk 

doktrin stannat för lösningen att äganderätten tillfaller bearbetaren i de fall bearbetarens 

prestation varit av större värde än det material som bearbetats.88 Detta innebär att det i 

svensk rätt uppställs strängare krav på möjligheten att, genom bearbetning av annans 

material, förvärva äganderätten till den nya saken. I tysk rätt krävs det att värdet på det 

nedlagda arbetet inte är väsentligt lägre än råmaterialets värde, medan det i svensk rätt 

krävs att bearbetarens prestation är av större värde än det material som bearbetats.  

 

När det sedan gäller ersättningsskyldighetens storlek, har man i tysk rätt också ganska 

klart uttalat vad råmaterialets ägare skall få ersättning för; han får ersättning för 

marknadsvärdet av råmaterialet. I svensk doktrin har uttalandena, rörande vilken 

ersättning råmaterialets ägare har rätt till, varierat ganska kraftigt. En del hävdar att 

                                                 
88 Rodhe, Handbok i sakrätt s.196  
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råmaterialets ägare har rätt till värdet av råmaterialet innan det bearbetades,89 medan 

andra hävdar att ersättningens storlek påverkas av om bearbetaren befann sig i god eller 

ond tro. Undén uttalade till exempel att om bearbetaren befann sig i god tro så är han 

endast ersättningsskyldig för råmaterialets värde innan bearbetningen, medan om han 

befann sig i ond tro så blir han enligt vanliga regler ersättningsskyldig för all den skada 

råmaterialets ägare har lidit.90 Jag anser dock att Undéns uttalande tyder på att han 

frångått resonemanget att ersättningsskyldigheten, som åvilar bearbetaren, vilar på 

antagandet att denne har gjort en obehörig vinst på annans bekostnad. Om man säger att 

bearbetaren i händelse av ond tro skall ersätta all skada, tyder det på att man ställer den 

skadelidandes, det vill säga den tidigare ägarens, situation i fokus och inte den vinst som 

bearbetaren gjort genom att förvärva äganderätten till den nya saken. Detta leder till att 

det istället blir fråga om en skadeståndsskyldighet.    

 

Det finns med andra ord både likheter och skillnader mellan svensk och tysk rätt. Den 

största skillnaden är dock kanske att principen om specifikation regleras i lag i 

Tyskland, medan den här i Sverige endast har behandlats i litteraturen samt förekommit 

i ett enda rättsfall. 

                                                 
89 Wessén i Vänbok till Hans Stenberg s. 159 
90 Undén, Svensk sakrätt I Lös egendom s. 88 
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7. Hävd 

7.1 Inledning 

Eftersom hävd inte är något originärt fång, ligger reglerna om hävd i JB 16 kap. 

egentligen utanför uppsatsens område. Anledningen till att jag ändå väljer att här ta upp 

dem är att vissa av de faktorer som antagits i de fiktiva fallen kan medföra att den som 

flyttar in i byggnaden har möjlighet att, med stöd av reglerna om hävd, framställa 

äganderättsanspråk på den. Senare i detta kapitel kommer jag att göra en jämförelse 

mellan hävdereglerna och reglerna om specifikation. Att jag valt att endast jämföra 

hävdereglerna med specifikationsreglerna kommer av att jag anser hävd ligga närmare 

specifikationsreglerna än ockupationsreglerna. För ockupation krävs att egendomen 

blivit herrelös, men vid specifikation utesluts inte äganderättsförvärvet av att det finns 

en annan ägare när B flyttar in i byggnaden. 

 

Innan jag kort redogör för vad hävdereglerna innebär vill jag bara göra klart att de 

endast kan tillämpas på fast egendom. Något motsvarande finns ej för lös egendom, det 

vill säga för byggnad på ofri grund.  

 

7.2 10-årig och 20-årig hävd 

Hävd är ett exstinktivt förvärv och det finns två typer av hävd: 10-årig hävd och 20-årig 

hävd. Hävdereglernas grundtanke bygger på den rätte ägarens passivitet. Den rätte 

ägaren förlorar sin rätt till fastigheten när han haft god tid på sig att upptäcka att någon 

annan innehar hans fastighet och han ändå inte gjort något åt saken. När det gäller den 

10-åriga hävden krävs det en trepartskonstellation, det vill säga tredje man skall i god 

tro ha förvärvat fastigheten av en överlåtare som inte var rätte ägaren.91 Eftersom jag i 

de fiktiva fallen i början av uppsatsen antagit att B helt enkelt flyttar in i fastigheten och 

det därmed inte finns någon tredje person inblandad, blir det inte heller aktuellt att ta 

upp 10-årig hävd. Däremot är fortfarande 20-årig hävd av intresse.  

 

                                                 
91 Grauers, Fastighetsköp s. 319 ff  
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7.3 20-årig hävd 

Reglerna om 20-årig hävd hittas i JB 16:1 st. 1. Där stadgas att någon skall ha fått 

lagfart på fastigheten och därefter innehaft fastigheten med äganderättsanspråk i 20 år 

samt att rätte ägaren under denna tid inte väckt talan. Det är inte ens nödvändigt att 

samma person innehar fastigheten i 20 år utan flera personers innehavstid läggs 

samman.92  

 

Här torde det alltså vara möjligt för B att flytta in i A:s fastighet (observera att det här 

endast kan bli fråga om det fall där byggnaden är fast egendom) och, genom att erhålla 

lagfart och därefter inneha fastigheten i 20 år, förvärva äganderätten till densamma. För 

att B med stöd av hävd skall förvärva äganderätten till fastigheten krävs dock att den 

rätte ägaren inte väcker talan inom nämnda 20-årsperiod.  

 

7.4 Likheter och skillnader mellan hävd och specifikation 

Det finns alltså vissa likheter mellan äganderättsförvärv genom specifikation och 

hävdereglerna. En likhet är att det inte krävs några mellanhavanden mellan A och B. För 

specifikation räcker det till en början med att B flyttar in i fastigheten och samma sak 

torde gälla för hävd eftersom JB 16:1 st. 1 endast säger att ”fast egendom […] kommit 

ur rätte ägarens hand”. För båda förvärvsformerna krävs det alltså ett 

besittningstagande. Ytterligare en likhet mellan specifikation och hävd är att båda kan 

komma ifråga när det gäller fast egendom. Vidare krävs det ingen god tro hos den som 

flyttar in, varken i specifikationsfallet eller i hävdefallet.  

 

Skillnaderna är dock desto fler. För att hävdereglerna skall kunna tillämpas krävs det att 

byggnaden är fast egendom. När det gäller specifikation kan reglerna tillämpas både på 

fast och lös egendom. En annan skillnad är att när det gäller specifikation så krävs det 

att B företar en ganska omfattande bearbetning av egendomen för att kunna förvärva 

äganderätten. Något krav på bearbetning finns ej för äganderättsförvärv genom hävd. 

För hävd krävs dessutom att B erhållit lagfart på fastigheten, vilket inte är något krav 

vid äganderättsförvärv genom specifikation. För hävd krävs vidare att besittaren, eller 

denne tillsammans med tidigare besittare, innehaft egendomen i 20 år. 

                                                 
92 Grauers, Fastighetsköp s. 319 ff 
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Likheterna och skillnaderna mellan äganderättsförvärv genom specifikation respektive 

hävd kan alltså sammanfattas på följande sätt: 

 

Specifikation:  

• B flyttar in 

• B måste vidta omfattande om- och tillbyggnader 

• B:s goda/onda tro saknar betydelse  

• B behöver ej söka och få lagfart 

• B behöver ej ha innehaft fastigheten i 20 år (varken själv eller tillsammans med 

eventuella föregående besittare) 

 

Hävd:  

• B flyttar in 

• B behöver ej vidta omfattande om- och tillbyggnader 

• B:s goda/onda tro saknar betydelse 

• B måste söka och få lagfart 

• B måste själv eller tillsammans med eventuella tidigare besittare ha innehaft 

fastigheten i minst 20 år 
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8. Sammanfattning 

När det gäller det originära fånget ockupation har jag i den här uppsatsen kommit fram 

till slutsatsen att det kan anses finnas två rekvisit för att man skall kunna förvärva något 

genom ockupation. För det första krävs det att föremålet är herrelöst, för det andra skall 

det tas i besittning av ockupanten.  

 

När man sedan kommer till frågan vilken slags egendom som kan ockuperas, anser jag 

det vara avgörande om egendomen kan bli herrelös eller ej. I litteraturen har man helt 

koncentrerat sig på att det skall vara lös egendom eller lösa saker. I den här uppsatsen 

har jag dock kommit fram till att det finns argument för att både lös och fast egendom 

kan bli herrelös då ett bolag upplöses genom konkurs eller genom likvidation. Detta 

innebär att byggnad som är fast respektive lös egendom kan bli herrelös och därigenom 

möjlig att ockupera.  

 

När det sedan gäller det andra kravet på ett förvärv genom ockupation, det vill säga 

besittningskravet, har jag med stöd av NJA 1952 s. 177 konstaterat att det inte ställs 

särskilt stora krav på besittningstagandet. Det torde räcka med att ockupanten flyttar in i 

byggnaden samt eventuellt förser den med lås. Det som istället blir problematiskt, just 

när det gäller egendom som är byggnad på ofri grund och byggnad som är fast 

egendom, är att det för dessa föreligger en lagstadgad skyldighet att erlägga 

fastighetsskatt. Anledningen till att jag anser ett föremål bli herrelöst när dess ägare 

(juridisk person) upplöses efter en konkurs eller en likvidation, är att denne upphör att 

existera och därmed också upphör att uppfylla de förpliktelser som följer med 

äganderätten. Det är just försummelse av skyldigheten att erlägga fastighetsskatt, i 

kombination med att ägaren inte längre existerar, som enligt min åsikt medför att 

egendomen blir herrelös. Eftersom det endast är den, som hos skattemyndigheten står 

registrerad som byggnadens ägare, som kan erlägga fastighetsskatt, kommer ingen 

annan att kunna uppfylla denna förpliktelse. En ockupant kommer alltså inte att kunna 

bli byggnadens ägare fullt ut eftersom att han inte kommer att kunna erlägga 

fastighetsskatt. Äganderättsförvärv genom ockupation torde lämpa sig bäst för lösa 

saker.  
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För fast egendom finns det dock en möjlighet till äganderättsutredning, vilket skulle 

kunna leda till att den som påstår sig vara fastighetens ägare har möjlighet att erhålla 

lagfart och därigenom betraktas som fastighetens ägare. Denne kommer då troligtvis 

också ha möjlighet att hos skattemyndigheten bli ansedd som fastighetens ägare och 

därmed kunna erlägga fastighetsskatt. Härigenom kan alltså ockupanten förvärva 

äganderätten till byggnaden, men dock ej endast med stöd av reglerna om 

äganderättsförvärv genom ockupation.  

 

När det gäller lös egendom finns det ingen motsvarande möjlighet till 

äganderättsutredning och därmed torde ockupanten inte heller kunna bevisa för 

skattemyndigheten att han kan anses vara byggnadens nye ägare. Detta leder till att han 

inte kommer att kunna erlägga fastighetsskatten för byggnaden och i och med det 

uppfyller inte heller han de förpliktelser som äganderätten medför. Det kan tyckas att 

man drar det för långt när man säger att ockupantens äganderätt är helt beroende av om 

han kan erlägga fastighetsskatten eller ej. Men erläggandet av fastighetsskatten är ju en 

del av äganderätten och om han inte uppfyller det skall han väl inte kunna åtnjuta 

fördelarna av att anses vara byggnadens ägare. En annan sak är förstås att anledningen 

till att han inte erlägger fastighetsskatten är att han inte får, inte att han inte vill. Det 

bästa här vore alltså att ge en ockupant av en byggnad på ofri grund möjlighet att bevisa 

att han ockuperat en herrelös byggnad och att han därigenom blivit dess ägare. Detta 

skulle medföra att han hos skattemyndigheten kan bli ansedd som byggnadens ägare och 

därmed få möjlighet (bli tvungen) att erlägga fastighetsskatt. 

 

När det sedan gäller det andra originära fånget, specifikation, har jag i uppsatsen 

kommit fram till att det inte finns något krav på god tro hos den som bearbetar annans 

råmaterial. Vidare finns det ett krav på värdeskillnad mellan råmaterialets värde och 

värdet på bearbetningen av råmaterialet. Hur stor denna skillnad skall vara för att det 

skall kunna bli tal om specifikation finns dock ej angivet någonstans. Domstolen har 

lämnats stor frihet att bedöma denna fråga. Eftersom principen om specifikation är en 

del av rättsgrundsatsen obehörig vinst, där man får anta att skälighetsbedömningar görs 

i ganska stor utsträckning, kommer domstolen troligtvis att låta omständigheter i det 

enskilda fallet vara avgörande.  
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Det har också konstaterats att äganderättsförvärv genom specifikation torde kunna 

komma ifråga oavsett vilken slags egendom det är fråga om. Detta medför att byggnad 

på ofri grund och byggnad som är fast egendom torde kunna äganderättsförvärvas 

genom specifikation. Eftersom specifikanten inte kommer att ha någon fångeshandling 

att visa upp som bevis för att han förvärvat äganderätten till byggnaden, skulle man 

förvisso även här kunna anföra att specifikanten inte kommer att kunna betala 

fastighetsskatt och därmed inte uppfylla sina förpliktelser i anledning av äganderätten. 

Men eftersom äganderättsförvärv genom specifikation av byggnad som är fast egendom 

har avgjorts i domstol (NJA 1934 s. 29) kan det sägas vara ett erkänt fång. Därmed 

torde det vara lättare för specifikanten att bli erkänd som byggnadens ägare bara han 

kan bevisa att samtliga kriterier som uppställts för äganderättsförvärv genom 

specifikation föreligger i det aktuella fallet.  
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