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Abstract
On January 1st 2004, new legislation for 3-dimensional (3D) real estate subdivision was implemented in Sweden. This legalisation has introduced major
changes for Swedish real estate law and grants new possibilities for real estate formation. The purpose of this master thesis was to examine how 3D real
estate subdivision has been used, and to explore issues that aect the extent
of its use. In this study, considerations prior to the legislation, including ocial report and government bill, have been studied. All 3D real estate units and
spaces formed until September 4th 2006 have been investigated. Furthermore,
people within the industry have been interviewed on their experiences with 3D
real estate subdivision. The result shows that 97 3D real estate units and spaces
have been formed until September 4th 2006, mainly in the large cities. In most
of the cases the units have been formed for dwelling, parking/garage or commercial purposes. The use of the 3D real estate spaces formed varies; examples
are smaller parts of a building, e.g. a room, balconies, and bridges functioning
as a path connecting two buildings. Factors that mattered concerning the use
of 3D real estate subdivision are the duration of the cadastral process, detail
development plans that do not allow 3D real property units, questions concerning co-operation through joint facilities and the fact that the act has been in
use for the relatively short period of three years. The conclusion is that mainly questions concerning co-operation with other real estate owners in the same
building, and the fact that the act has been in use for a relatively short period,
have aected the use of 3D real estate subdivision.

Sammanfattning

Den 1 januari 2004 trädde nya lagregler i kraft som möjliggjorde tredimensionell
fastighetsindelning i Sverige. Händelsen har beskrivits som den största förändringen inom fastighetsrätten på 30 år.
Examensarbetet beskriver hur tredimensionell fastighetsindelning har använts
från ikraftträdande, fram till den 4 september 2006. En jämförelse görs sedan
med de behov och situationer som på förhand lyftes fram i förarbetena. Undersökningen är baserad på en inventering av förrättningsakter för samtliga bildade
tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen. Vidare behandlas faktorer
som påverkar användningen. Avsnittet baseras på intervjuer och litteraturstudier.
Att nyttja fastigheter tredimensionellt är ingen ny företeelse. Innan tredimensionell fastighetsindelning var möjlig var främst servitut, nyttjanderätt och
gemensamhetsanläggningar viktiga medel för att reglera förhållanden mellan
olika verksamheter inom samma fastighet. Ett mer avancerat fastighetsutnyttjande ledde till att de begränsningar dessa medel hade i allt större utsträckning
innebar en brist i svensk rätt. Ett behov växte därför fram av ett medel att
hantera olika situationer som uppstod.
De nya reglerna gjorde det möjligt att avgränsa fastigheter i höjdled till slutna volymer, och bilda så kallade tredimensionella fastigheter. Även begreppet
tredimensionellt fastighetsutrymme, ett avgränsat utrymme som ingår i en traditionell fastighet, introducerades. Lagändringen innefattade också bland annat
tillägg i de grannelagsrättsliga reglerna i 3 kap. jordabalken, liksom särskilda
lämplighetskrav vid tredimensionell fastighetsbildning som gäller utöver de allmänna lämplighetvillkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen.
Fram till 4 september 2006 har 50 tredimensionella fastigheter och 47 traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen bildats, sammanlagt
97 stycken. Under 2004 registrerades 22 stycken, år 2005 44 stycken och under
de åtta första månaderna 2006, 31 stycken. Ytterligare 26 stycken registrerades
fram till 6 december 2006, vilka inte ingår i det undersökta materialet.
Tredimensionell fastighetsindelning har använts runt om i hela Sverige, främst
i större städer, och i 35 av 97 fall i samband med nybyggnation.
De tredimensionella fastigheterna har bildats för bostads-, parkerings-/garageoch kommersiellt ändamål i 17, 15 respektive 12 fall. De tredimensionella fastighetsutrymmenas användning varierar, bland annat förekommer gångbroar,
bergrum och del av byggnad, till exempel rum och balkong.
I förarbetena lyftes ett antal situationer fram där man ansåg att det fanns ett
behov av tredimensionell fastighetsindelning. Nästan samtliga situationer har
förekommit. Skiktning, att dela in en byggnad med era verksamheter i olika
fastigheter, har använts mest.

De faktorer som påverkar användningen av tredimensionell fastighetsindelning
är en tveksamhet till samverkan mellan fastigheter inom samma byggnad, byggnadstekniska egenskaper, detalj- och fastighetsplaner, kunskapen om tredimensionell fastighetsindelning, lagens utformning och tiden.
I samband med att en byggnad med olika verksamheter delas upp i era fastigheter ställs ökade krav på samverkan mellan fastigheter, då utrymmen och
tekniska funktioner ofta blir gemensamma. Den samverkan som krävs och som
blir en följd av uppdelningen, upplevs generellt som negativ bland fastighetsägare och förvaltare. Av den anledningen förekommer det att ägare väljer att
separera gemensamma funktioner inom en byggnad. Skulle kostnaden för separationen dock bli för stor i förhållande till vad projektet i helhet för med sig
kan det innebära att en fastighetsägare avstår från att fastighetsindela tredimensionellt.
Gällande planer och bestämmelser är inte alltid anpassade efter tredimensionell
fastighetsindelning och kan då behöva ändras för att sådan fastighetsbildning
ska vara genomförbar. En anpassning av plan kan ta olika lång tid. I många fall
rör det sig dock om mindre planändringar som inte är så tidskrävande. Därför
får ej anpassade planer inte så stor inverkan på användningen av tredimensionell
fastighetsindelning.
Tiden är en viktig faktor exempelvis i ett försäljningsskede då ovissheten kring
fastighetsbildningsprocessens längd, kan bli avgörande för om man väljer att
fastighetsindela tredimensionellt eller ej.
Reglerna om tredimensionell fastighetsindelning är restriktivt utformade. En
tredimensionell fastighet eller ett fastighetsutrymme får bara bildas om det är
den lämpligaste åtgärden, vilket påverkar i vilken utsträckning tredimensionell
fastighetsindelning används. I övrigt tyder inget på att något i utformningen av
lagreglerna skulle utgöra ett hinder för tredimensionell fastighetsindelning.
Det har gått tre år sedan tredimensionell fastighetsindelning blev möjlig, men
lagändringen är fortfarande att betrakta som en nyhet. Antalet bildade fastigheter och fastighetsutrymmen motsvarar inte det förväntande antalet, men
det faktum att det nästan bildats 100 visar på ett behov. I takt med att det
bildas er tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen ökar medvetenheten bland fastighetsbranschens olika aktörer. En viss försiktighet kan följas av
ett ökat intresse då verkliga exempel på olika tillämpningsområden blir synliga.
Därför är det rimligt att anta att tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen framöver kommer att bildas i ökad takt.
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Kapitel 1
Inledning
Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsindelning i Sverige. Lagreglerna var efterfrågade och betecknades som den största förändringen
i fastighetsrätten på 30 år [Lantmäteriet, 2006]. Examensarbetet tar sin utgångspunkt i dessa nya regler och undersöker framför allt hur möjligheten till
tredimensionell fastighetsindelning har använts.
Fastigheter har tidigare bara kunnat avgränsas i markplanet, men reglerna om
tredimensionell fastighetsindelning ger nu möjlighet att avgränsa dem även i
höjdled. Det innebär att det kan bildas fastigheter som är avgränsade volymer, tredimensionella fastigheter, såväl som fastigheter med endast gränser i
markplan, traditionella fastigheter. Därmed går det till exempel att avskilja ett
våningsplan i en byggnad till en egen fastighet. Fastigheten skulle i detta fall
bli en tredimensionell fastighet som urholkar en traditionell fastighet, som i sin
tur sträcker sig godtyckligt långt upp i luften respektive ner i jorden.
I skrivande stund har möjligheten att fastighetsindela tredimensionellt funnits
i snart tre år. Mot bakgrund av detta är det därför intressant att se vilken betydelse lagen har haft. I rapporten presenteras en studie av hur tredimensionell
fastighetsindelning har tillämpats. Undersökningen är baserad på studier av förrättningshandlingar och omfattar samtliga 97 tredimensionella fastigheter och
traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen som bildats
fram till 4 september 2006.
I rapporten behandlas också bland annat samverkan mellan fastigheter, planer
och andra förutsättningar i samband med tredimensionell fastighetsindelning
och vilken påverkan dessa kan ha.

1.1 Terminologi
Även om en tredimensionell fastighet kan ses som vilken fastighet som helst har
begreppet fastighet, för att underlätta framställningen i rapporten, förtydligats.
Tredimensionell fastighet används i enlighet med denitionen i 1 kap. 1 a  jorda-
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balken. Begreppet traditionell fastighet används i sammanhanget, liksom inom
annan litteratur på området, för de fastigheter som inte indelas tredimensionellt. En traditionell fastighet som har ett tredimensionellt fastighetsutrymme
benämns traditionell fastighet med ett tredimensionellt fastighetsutrymme.

1.2 Syfte
Med anledning av att det i snart tre år har varit möjligt att fastighetsindela
tredimensionellt är det av intresse att följa upp på vilket sätt detta har tillämpats och i vilken omfattning. Rapporten syftar därför till att ge en utförlig
beskrivning av användningen.
Rapporten tar även upp faktorer som i olika grad påverkar hur möjligheten till
tredimensionell fastighetsindelning utnyttjas.
De frågeställningar som ska besvaras är:
• Hur har tredimensionell fastighetsindelning använts?
• Hur har tredimensionell fastighetsindelning använts, jämfört med de behov

som på förhand lyftes fram?

• Vilka faktorer påverkar hur möjligheten till tredimensionell fastighetsin-

delning utnyttjas, och hur påverkar de användandet?

Att undersöka i hur hög grad de olika faktorerna påverkar användningen av
tredimensionell fastighetsindelning ligger utanför ramarna för examensarbetet.

1.3 Metod
Litteraturstudier, en inventering och intervjuer har legat till grund för denna
rapport, och presenteras utförligare i detta kapitel.

1.3.1

Litteratur

De förarbeten som låg till grund för lagändringen har varit viktiga källor, främst
betänkandet Tredimensionell fastighetsindelning (SOU 1996:87) och Proposition
2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning.
Aktuell lagtext har studerats, framför allt i fastighetsbildningslagen och jordabalken, och i synnerhet de tillägg som gjordes i samband med att lagen ändrades
den 1 januari 2004. Därutöver har också Barbro Julstads doktorsavhandling,
Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning  Är gällande

, varit till stor hjälp.

rätt användbar?

1.3 Metod

1.3.2
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Val av modell

Inventeringen är en studie av förrättningar, där tredimensionella fastigheter
och fastighetsutrymmen har bildats, från och med 1 januari 2004 till och med
4 september 2006. Det begränsade antalet förrättningar bidrog till beslutet att
studera samtliga, liksom att resultatet på detta sätt bättre speglar verkligheten
än om studien bara baserats på ett urval.
Uppgifterna som hämtats från förättningarna är utvalda för att så väl som
möjligt kunna beskriva användningen av tredimensionell fastighetsindelning. På
grund av tidsbegränsning har vissa uppgifter som valts ut inte kunnat följas upp.
Det innebär att en diskussion kring olika förutsättningar och dess påverkan på
tredimensionell fastighetsindelning inte kan göras utifrån vilken roll de faktiskt
spelat i praktiken.

Osäkerhet i modellen

Hela eller delar av de aktuella förrättningshandlingarna har studerats. I ett
fåtal fall har pappersstudien kompletterats genom samtal med vederbörande
lantmätare. Även om ett sådant komplement är önskvärt, hade det varit allt för
tidskrävande för att vara möjligt att genomföra inom ramen för examensarbetet.
Ibland har vissa efterfrågade uppgifter saknats eller inte framgått tydligt i förrättninghandlingarna. Informationen har då ofta gått att nna på annat sätt. I
några fall har en tolkning av tillgänglig information varit nödvändig. Sammantaget innebär det att det nns en risk för en osäkerhet i vissa uppgifter.

Insamling av material

Med hjälp av Lantmäteriet i Gävle gjordes den 4 september 2006 en sökning
i fastighetsregistret efter alla registrerade tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen. Även avregistrerade sådana ingick i sökningen. Utifrån de olika fastigheternas belägenhet
kontaktades aktuella statliga och kommunala lantmäterimyndigheter, som sedan skickade kopior av de aktuella förrättningshandlingarna eller i vissa fall
utdrag ur dessa. Förrättningshandlingarna för de tredimensionella fastigheterna och fastighetsutrymmena i Helsingborgs, Göteborgs och Stockholms Stad
studerades på plats i respektive stad.
Den 6 december 2006 gjordes en ny sökning i fastighetsregistret. De förändringar som skett behandlas inte i studien. Sökningen syftade endast till att se
hur många nya tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen som hade bildats sedan september.

Beskrivning av modell

Förrättningshandlingarna studerades utifrån en modell där vissa uppgifter valdes ut för att studeras närmare. Två olika mallar användes i det praktiska arbetet
beroende på om fastigheten var en tredimensionell fastighet eller en traditionell med ett tredimensionellt fastighetsutrymme. Skilda mallar användes för att
bättre anpassa inventeringen till varje typ av fastighet och för att på ett överskådligt och lätt sätt kunna strukturera uppgifterna inför sammanställning av
resultatet. De två mallarna som användes kan studeras i bilaga A och bilaga B.
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Mallarna har fungerat som ett stöd i sammanställningen av informationen och
har därför innehållit uppgifter som sedan inte har använts i rapporten. Dessa
uppgifter har ändå funnits med för att ge en förståelse i inventeringsarbetet och
samtidigt fungera som minnesanteckningar.
1.3.3

Intervjuer

Intervjuer har använts som källa främst i kapitel 8, och bygger på de intervjuades
erfarenheter. Formen för intervjuerna åternns i angivna bilagor. Intervjuer har
genomförts med följande personer:
Cecilia Adolfsson, fastighetsekonom på Fastighetsägarna Syd i Malmö.
Civilingenjör i Lantmäteri, LTH, examen 2002.
Har för Lantmäteriet hållit i utbildningar och sammanställt informationsmaterial i samband med att lagreglerna om tredimensionell fastighetsindelning trädde
i kraft. Har gjort en förrättning med tredimensionell fastighetsbildning. För Fastighetsägarna Syd bistår hon medlemmarna med sin kompetens vid projekt med
tredimensionell fastighetsindelning samt håller utbildningar inom ämnet.
Intervju i Malmö, 21 november 2006, se bilaga C.
Åke Persson, fd lantmäteriechef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad, Chalmers, examen 1968.
Har lång erfarenhet som lantmätare och har gjort åtta förrättningar, varav fem
komplicerade, med tredimensionell fastighetsbildning i Göteborgs Stad. Har utifrån sina erfarenheter från praktisk förrättningsverksamhet varit rådgivare i
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Via e-post har frågor ställts till och svar erhållits från Göran Eriksson, marknadschef på Lantmäteriet, och Joachim Pelles på Catella i Stockholm. Därutöver har frågor via e-post besvarats av Ida Ershytt, politisk sekreterare hos
Centerpartiet, Yasmine Carlsson, bostadspolitisk sekreterare hos Vänsterpartiet, Anders Ekman, politisk sekreterare hos Socialdemokraterna, Moderaterna
samt Jan Josefsson på Justitiedepartementet.

Kapitel 2

Bakgrund till lagändring
Från och med den 1 januari 2004 är tredimensionell fastighetsindelning möjlig
i Sverige. Då trädde nya regler i kraft som innebär att fastigheter, förutom den
traditionella indelningen genom gränser på marken, även kan avgränsas i höjdled. Det innebär att fastighetsbeståndet i landet fortsättningsvis kommer att
består av både traditionella fastigheter utan undre och övre gräns och fastigheter som är avgränsade volymer.

2.1 Lagstiftningsärendet
Regeringen tillsatte 1994 en utredare med uppgiften att lämna förslag till författningsförändringar för att lösa vissa problem som idag uppkommer när olika slag av verksamhet skall samordnas i komplicerade byggnadsanläggningar
[SOU 1996:87, s 39]. Utredningen antog namnet Utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande. Två år senare, 1996, var arbetet klart och resulterade i betänkandet Tredimensionell fastighetsindelning (SOU 1996:87), som sedan remissbehandlades. År 2000 höll justitiedepartementet en hearing för att
få ett bättre underlag till att kunna bedöma behovet av de föreslagna regeländringarna. Så småningom, i maj 2003, överlämnade regeringen Propositionen
2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning till riksdagen, som antog lagförslaget. Den 1 januari trädde förändringarna i kraft, knappt tio år efter det
att utredaren tillkallats.
De lagar som påverkades vid ikraftträdandet den 1 januari 2004 är [Julstad &
Sjödin, 2005, s 14]:
•
•
•
•

Jordabalken (SFS 2003:626)
Miljöbalken (SFS 2003:627)
Fastighetsbildningslagen (SFS 2003:628)
Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 2003:629)
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•

Fastighetstaxeringslagen (SFS 2003:1201)

•

Inkomstskattelagen (SFS 2003:1202)

Därefter har vissa kompletteringar gjorts, genom Proposition Tredimensionell
fastighetsindelning  kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169, främst beträande expropriationslagen.

2.2 Andra utredningar
Diskussionerna kring någon form av förändring av fastighetsrätten har förekommit innan Utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande började sitt
arbete. Flera reformförslag för att underlätta samverkan inom samma fastighet
har presenterats. 1982 överlämnade Ägarlägenhetsutredningen sitt betänkande
Ägarlägenheter (SOU 1982:40) och 1992 arbetade Lantmäteriet på eget initiativ fram en idéskiss till fastighetsbildning i era plan. [SOU 1996:87, s 85]
Ämnet lyftes upp igen i och med att Barbro Julstad 1994 presenterade doktorsavhandlingen Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning 
Är gällande rätt användbar?.
Ägarlägenhetsutredningen föreslog att man efter lägenhetsindelningen i en byggnad skulle kunna dela in dem i så kallade ägarlägenheter. Förslaget gällde inte
bara bostäder, utan även lokaler för andra ändamål, men begränsades till bentliga byggnader. Det blev ingen lagändring efter att den större delen av remissinstanserna sagt nej till eller ifrågasatt förslaget, med motiveringen att systemet
med bostadsrätter redan uppfyllde de syften som hade framförts för att införa
ägarlägenheter. Skälen var inte tillräckligt starka för att ändra de grundläggande
fastighetsrättsprinciperna genom att utvidga fastighetsbegreppet.
Lantmäteriets idéskiss innebar att det skulle gå att registrera delar av byggnader som egna fastigheter, som sedan skulle kunna lagfaras och pantsättas som
vanligt. Till skillnad från Ägarlägenhetsutredningens förslag gällde idén även
obebyggda fastigheter.
Barbro Julstads doktorsavhandling behandlar de rättsregler som används när
skilda verksamheter nns i olika delar av samma fastighet och i vilken mån
reglerna egentligen är tillämpbara. Avhandlingen innefattar också en enkätundersökning bland verksamma förrättningslantmätare för att undersöka i vilken
utsträckning de då gällande lagreglerna var användbara vid tredimensionellt
fastighetsutnyttjande och om det fanns ett behov av regeländringar.
Parallellt med lagstiftningsärendet om tredimensionell fastighetsindelning gjordes ytterligare en ägarlägenhetsutredning. Utredningen, som antog namnet 2000
års ägarlägenhetsutredning, lämnade i mars 2002 betänkandet Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21). Utredningen lämnade ett förslag på hur regler om ägarlägenheter skulle kunna se ut och tog inte ställning till om boendeformen bör
införas eller ej. Förslaget sa att ägarlägenheter endast ska kunna bildas vid nybyggnation. När det gäller fastighetsbildningen skulle den bygga på reglerna
som nu gäller om tredimensionell fastighetsindelning. Ägarlägenheterna inom

2.2 Andra utredningar

9

samma byggnad ska samverka genom en så kallad ägarlägenhetsförening, som
är en modierad form av en samfällighetsförening. Utredningen behandlar också
frågor kring uthyrning av lägenheten och störande grannar. [SOU 2002:21]

Kapitel 3

Regler om tredimensionell
fastighetsindelning
3.1 Tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme

Vid lagändringen den 1 januari 2004 introducerades i lagtexten de två nya begreppen tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme, båda
denierade i 1 kap. 1 a  jordabalken. En tredimensionell fastighet är denierad
som en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt.
Ett tredimensionellt fastighetsutrymme denieras i lagen som ett utrymme som
ingår i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Skillnaden jämfört med en tredimensionell
fastighet är således att ett tredimensionellt fastighetsutrymme är en del som
hör till en traditionell fastighet, i stället för att fungera som en egen fastighet.
En tredimensionell fastighet eller ett fastighetsutrymme urholkar en eller era
traditionella fastigheter, se gur 3.1.
En tredimensionell fastighet måste avgränsas i sin helhet. Den måste alltså
bestå av en begränsad volym. Det går således inte att avgränsa en fastighet med
endast en gräns i höjdled, det vill säga så att fastigheten sträcker sig från en viss
bestämd höjd utan annan begränsning i höjdled. Indelningen av de traditionella
fastigheterna spelar ingen roll för hur gränserna för en tredimensionell fastighet
får gå. Så länge lämplighetskraven i 3 kap. fastighetsbildningslagen är uppfyllda
nns inga begränsningar för dess utformning.
Ett tredimensionellt fastighetsutrymme hör till och fungerar tillsammans med en
traditionell fastighet. Fastighetsutrymmet kan antingen ligga i direkt anslutning
till den traditionella fastigheten eller vara en fristående, begränsad volym, likt
en tredimensionell fastighet.
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(a)

(b)

Figur 3.1:

Tredimensionell fastighet (a) och tredimensionellt fastighetsutrymme (b), streckade områden.

3.2 Lämplighetsprövning
Vid all fastighetsbildning gäller de allmänna lämplighetskrav som nns i 3 kap.
fastighetsbildningslagen. Fastigheten ska efter fastighetsbildning vara lämplig
för sitt ändamål, 3 kap. 1  fastighetsbildningslagen. Prövningen ska göras oberoende av vem som är ägare till fastigheten och ske för ett aktuellt ändamål
[Julstad & Sjödin, 2005, s 31]. Fastighetens förutsättningar, som dess belägenhet och utformning, blir i stället avgörande i bedömningen av lämpligheten. I
3 kap. 9  fastighetsbildningslagen nns en undantagsbestämmelse från att en
fastighet efter en fastighetsbildningsåtgärd ska vara lämplig för sitt ändamål.
Bestämmelsen kan bli tillämplig om fastighetsindelningen skulle förbättras och
en mer ändamålsenlig användning inte motverkas.
All fastighetsbildning ska ske i enlighet med de planer och bestämmelser som
nns, 3 kap. 2  fastighetsbildningslagen. Om syftet med planerna och bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.
Vid ny- eller ombildning av tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen gäller särskilda lämplighetskrav, utöver de grundläggande krav i 3 kap.
fastighetsbildningslagen, som gäller för såväl traditionella som tredimensionella
fastigheter.
Ett tillägg i 3 kap. 1  fastighetsbildningslagen ställer som krav att ny- eller
ombildning av en tredimensionell fastighet eller fastighetsutrymme endast får
ske om åtgärden är den lämpligaste för att tillgodose ändamålet. I de fall då
det nns en alternativ åtgärd och den innebär ett lämpligare val, exempelvis en
servitutslösning, ska detta alternativ väljas i stället. Reglerna om tredimensionell
fastighetsindelning ersätter alltså inga tidigare regler, utan är ett komplement
till dem.
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I 3 kap. 1 a  fastighetsbildningslagen nns ytterligare lämplighetskrav. En
förutsättning för att få fastighetsbilda tredimensionellt är att den aktuella fastigheten ska rymma del av eller en hel byggnad eller anläggning som fungerar
som en självständig och bestående enhet. Möjligheten nns dock att bilda en så
kallad luftfastighet, det vill säga en tom fastighet i väntan på att en anläggning ska uppföras. Fastigheten ska dock få användning för sitt ändamål inom
en nära framtid. När det gäller tredimensionella fastighetsutrymmen ska lämplighetsprövningen göras utifrån den traditionella fastigheten och inte endast för
utrymmet [Julstad & Sjödin, 2005, s 29]. Ett tredimensionellt fastighetsutrymme som innehåller en liten del av en byggnad eller anläggning, som i sig inte är
lämplig, kan alltså vara lämplig tillsammans med den traditionella fastigheten.
Utöver kravet att den tredimensionella fastigheten eller fastighetsutrymmet ska
inrymma en byggnad eller anläggning krävs att fastigheten tillförsäkras alla de
rättigheter den behöver. Det innebär exempelvis utrymningsvägar och förbindelse med markytan om fastigheten saknar detta [Julstad & Sjödin, 2005, s 7374].
Vad som i övrigt är en nödvändig rättighet, liksom på vilket sätt rättighetsfrågan
ska lösas, anpassas till varje enskilt fall.
Rättigheterna kan tillförsäkras till exempel genom att ocialservitut bildas eller att en gemensamhetsanläggning inrättas. Gemensamhetsanläggningar ska
främst bildas för anordningar som är av gemensam betydelse för fastigheterna
och i behov av kontinuerligt underhåll. Detta kan innebära bärande konstruktioner, hissar, trapphus, ventilationsanläggningar, ledningar med mera. I de fall
rättigheten berör en anläggning som ska användas gemensamt är gemensamhetsanläggning att föredra, vilket också löser samverkansfrågor. Vid mycket ojämna
ägarförhållanden kan servitut med överenskommelse om underhållsskyldighet
för den tjänande fastigheten användas i stället för gemensamhetsanläggning.
[Lantmäteriet, 2003, s 64]
I stället för att säkerställa rättigheter genom servitut eller gemensamhetsanläggning kan de grannelagsrättsliga reglerna i 3 kap. 111 

jordabalken i några

fall fungera som ett fullgott alternativ. Reglerna innebär en viss säkerhet, men
är samtidigt inte någon heltäckande lösning i alla fall. Är inte behovet av underhåll så stort kan reglerna vara ett alternativ när det gäller grund och stommar
genom en gränsdragning mitt i bjälklag och väggar. [Lantmäteriet, 2003, s 63]
Enligt 3 kap. 1 a  3 p. får tredimensionell fastighetsbildning endast genomföras om det är motiverat med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning. Med detta avses bland annat att byggnaden, ur ett verksamhetsoch förvaltningsperspektiv, ska vara anpassad till att indelas i era fastigheter.
[Julstad & Sjödin, 2005, s 32] Fastigheten ska kunna fungera självständigt även
om den är en del av en byggnad, vilket medför att det bland annat ställs speciella brandsäkerhetskrav. [Julstad & Sjödin, 2005, s 63] När det gäller avgränsning
med brandskydd inom en byggnad, vilket gäller även tredimensionella fastigheter i relation till omkringliggande, ska det utföras med hjälp av brandcell. Detta
motsvarar 60 minuters brandmotstånd.
Förutom kravet på byggnadens konstruktion reglerar 3 kap. 1 a  3 p. fastighetsbildningslagen att fastighetsbildningen antingen ska leda till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen

eller

trygga nansieringen eller uppförandet
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av anläggningen. Därmed skulle en byggnad som innehåller olika verksamheter kunna delas in i era fastigheter om det är klargjort att det är lämpligare
att förvalta dem var för sig. Att dela in ett bostadshus i era bostadsfastigheter borde därför i normalfallet inte vara möjligt. [Julstad & Sjödin, 2005, s 32]
Dock kan det vara aktuellt om ett bostadshus byggs på med er bostäder som
bildar en egen fastighet eller om en ny byggnad uppförs och delas in i er än en
bostadsfastighet. Samtidigt nns en restriktiv linje när det gäller att dela in en
byggnad i era fastigheter även om förvaltningen skulle förbättras, allt för att
motverka en allt för splittrad fastighetsindelning.
En tredimensionell fastighet som bildas för bostadsändamål måste enligt 3 kap.
1 a  4 p. innehålla minst fem bostadslägenheter.

3.3 Planprövning
Tredimensionell fastighetsbildning får liksom traditionell fastighetsbildning inte strida mot gällande planer eller bestämmelser. Fastighetsbildning inom och
utom detaljplan regleras i 3 kap. 23  fastighetsbildningslagen. Äldre detaljplaner är generellt inget hinder mot tredimensionell fastighetsindelning, dock
är många gällande planer inte anpassade till detta. Skulle fastighetsbildningen
strida mot en aktuell plan och åtgärden ska genomföras, krävs ändring av planen eller att ny plan upprättas. Mindre avvikelser från plan är tillåtna om syftet
med planen eller bestämmelserna inte motverkas, 3 kap. 2  1 st.
Även om en detaljplan inte reglerar fastighetsindelningen kan tredimensionell
fastighetsbildning strida mot olika planbestämmelser. Till exempel får en fastighets ändamål inte strida mot en användningsbestämmelse. Möjligheten att då
skapa en tredimensionell fastighet eller ett fastighetsutrymme i form av en tunnel eller ett garage under en fastighet avsedd för handelsändamål nns inte om
inte något ändamål för just detta nns angivet i detaljplanen. [Boverket, 2004,
s 22]
Egenskapsbestämmelser, framförallt vad som regleras kring utnyttjandegrad och
placering, kan hindra en tredimensionell fastighetsindelning. Uttrycks utnytt-

jandegraden i högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea kan
det innebära problem vid avstyckning av ett eller era våningsplan i en bentlig
byggnad, då den tredimensionella fastigheten saknar markareal. [Lantmäteriet, 2003, s 47] Ibland krävs en tolkning av bestämmelserna med utgångspunkt
i planens syfte.
Reglerna i 8 kap. 11  6 st. plan- och bygglagen tillåter dock att bygglov ges
även om det innebär en mindre avvikelse från plan. Det kan till exempel vara
avvikelse i höjd, byggnadsarea eller ändrad placering. [Boverket, 2004, s 25]
En fastighetsplan som inte säger något om tredimensionell fastighetsindelning
är ett hinder mot sådan. Därför är det inte möjligt att bilda tredimensionella
fastigheter utan att planen ändras.
Det bör kort nämnas att i och med tredimensionell fastighetsindelning blev tillå-
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ten är det möjligt att allmän plats och kvartersmark överlappar varandra, något
som inte varit genomförbart tidigare [Boverket, 2004, s 23]. Det underlättar planeringen i de fall där kvartersmark och allmän platsmark, till exempel garage
och torg, ofta ligger om lott.
Några förändringar i plan- och bygglagen gjordes inte vid införandet av de nya
reglerna. [Boverket, 2004, s 25]

3.4 Rättsförhållande mellan fastigheter
Samverkan mellan fastigheter i samband med tredimensionell fastighetsindelning blir oftast aktuellt för att reglera gemensamma anordningar, se kapitel
3.2. De säkerställs framför allt genom servitut eller gemensamhetsanläggningar, där förvaltningen sköts genom delägar- eller föreningsförvaltning. Gällande
regler om gemensamhetsanläggningar och ocialservitut bedömdes vara tillräckliga. Nya bestämmelser som reglerar samverkan just mellan fastigheter som
bildats i samband med tredimensionell fastighetsbildning var därför inte aktuellt. [Prop 2002/03:116, s 66]
Med möjligheten att indela fastigheter tredimensionellt följer att fastighetsgränser inom byggnader blir vanligare. Det kan medföra att man blir mer beroende
av de fastigheter och grannar som nns runt omkring.
I 3 kap. 111  jordabalken regleras rättsförhållandet mellan grannar och hur
man i nyttjandet av sin fastighet ska visa hänsyn till omgivningen. Reglerna
utökades i 611  för tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen som
inrymmer delar av en gemensam byggnad eller anläggning. Reglerna utvidgades
främst beträande utförandet av byggnadsarbeten och vid vanvård.
Den som äger en del av en byggnad eller annan anläggning har rätt till tillträde
till övriga delar av anläggningen eller byggnaden vid utförandet av byggnadsarbeten på den egna delen, 3 kap. 7  jordabalken. Det kan exempelvis bli aktuellt
om en tredimensionell fastighet ligger högt upp i en byggnad. Som byggnadsarbete räknas inte löpande underhåll, liksom planerings- och projekteringsarbeten
inför framtida byggnadsarbeten [Julstad & Sjödin, 2005, s 105].
Den som utför byggnadsarbeten ska vidta åtgärder för skydd mot att skada
uppstår på någon annans del av byggnaden eller anläggningen, 3 kap. 6  jordabalken.
I det fall en fastighet vanvårdas nns en möjlighet för en fastighetsägare att agera förebyggande [Julstad & Sjödin, 2005, s 106]. Om en del av en byggnad eller
annan anläggning är vårdslöst uppförd eller bristfälligt underhållen, är ägaren
till den skadade delen skyldig att åtgärda bristen. En förutsättning är dock att
skadan inte är obetydlig samt att den påverkar någon annans del negativt, 3 kap.
8  jordabalken. Skulle inte ägaren till den skadade delen åtgärda bristen nns
en möjlighet för den som drabbas att vända sig till domstol, och i förlängningen
även till kronofogdemyndigheten [Julstad & Sjödin, 2005, s 106].
Är en byggnad eller anläggning förstörd eller i så pass dåligt skick att den måste
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ersättas med en ny, kan den lösas in enligt 8 kap. 6  fastighetsbildningslagen.
Ett villkor är dock att förhållandet försvårar användningen av en angränsande
fastighet.

Kapitel 4

Problem med tidigare
lagstiftning
Före lagstiftningen ändrades och reglerna om tredimensionell fastighetsindelning trädde i kraft fanns andra medel för att hantera tredimensionellt fastighetsutnyttjande. Detta kapitel behandlar dessa regler, dess begränsningar vid
tredimensionellt fastighetsutnyttjande och vilka problem begränsningarna medförde.

4.1 Tredimensionellt fastighetsutnyttjande
Även om de tidigare lagreglerna endast tillät en fastighetsindelning i markplanet
har så kallat tredimensionellt fastighetsutnyttjande länge varit vanligt. Begreppet har här samma betydelse som i proposition (2002/03:116), där det beskrivs
som ett fastighetsutnyttjande där olika horisontella plan av en fastighet används av skilda personer för väsentligen skilda ändamål [Prop 2002/03:116,
s 26]. Några vanliga former av tredimensionellt fastighetsutnyttjande är:
•

•

•

Byggnader som innehåller lokaler för olika ändamål. Som exempel kan
nämnas byggnader med handel i bottenvåningen, kontor och/eller bostäder
i planen däröver, ett garage i källaren och ett gemensamt soprum. Det här
är en vanlig form av tredimensionellt fastighetsutnyttjande.
Kommunikationsanläggningar. Stations- och terminalanläggningar som
också innehåller aärs- och hotellverksamhet, kontor med mera, till exempel Knutpunkten i Helsingborg och centralstationen i Göteborg.
Tunnlar för väg- och spårtrak. Verksamheten i tunnlarna är ofta skild
från fastighetens ändamål i övrigt. Tydliga exempel är Södra länken i
Stockholm, Götatunneln i Göteborg, Citytunneln i Malmö och Stockholms
tunnelbana, som går under bebyggelse för bland annat bostäder. Detta
förekommer givetvis också i mindre skala.
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•

Underjordiska bergrum och tunnlar, till exempel en passage som går under
en väg som förbinder två byggnader.

•

Broar för väg- och spårtrak.

•

Gångbroar. Ett vanligt exempel är gångbroar som går över en gata och
som förbinder två byggnader.

•

Ledningar. Både luftburna och nedgrävda.

4.2 Medel för tredimensionellt fastighetsutnyttjande
Vid tredimensionellt fastighetsutnyttjande har verksamheterna ofta olika utövare och förvaltas oberoende av varandra. Eftersom det inte gick att dela upp
äganderätten mellan de olika verksamhetsutövarna före lagreglerna om tredimensionell fastighetsindelning trädde i kraft, ck rätten till fastighetens olika utrymmen alltså tillförsäkras på annat sätt. Verktygen för detta var främst upplåtande av nyttjanderätt och ledningsrätt, bildande av servitut och inrättande
av gemensamhetsanläggningar. [Prop 2002/03:116, s 25]
Nyttjanderätt
Genom att träa ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren kan den som behöver få rätt att nyttja ett tredimensionellt avgränsat utrymme. Gäller det hus
eller del av hus, till exempel några kontorslokaler, är det fråga om hyra. Hur
och för vilken verksamhet nyttjanderättshavaren får använda utrymmet styrs i
nyttjanderättsavtalet. Med nyttjanderätten följer vissa rättigheter, till exempel
besittningsskydd av olika grad. Nyttjanderätterna är i huvudsak tidsbegränsade,
inom detaljplan till max 25 år, 7 kap. 5  jordabalken. Till skillnad från ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och ocialservitut kan nyttjanderätt inte
skapas genom fastighetsbildning.
Ledningsrätt
Ledningsrätt enligt ledningsrättslagen ger rätt att på annans fastighet dra vissa
slags ledningar, uppräknade i 2  i samma lag. Även om det ofta inte görs någon
tydlig tredimensionell avgränsning i ledningsrättsbeslutet kan utrymmet för ledningarna anses ha en sådan [Julstad, 1994, s 65,67]. Ledningsrätt har ett starkt
rättsligt skydd och kan inte tidsbegränsas, vilket innebär goda förutsättningar
för tredimensionellt fastighetsutnyttjande.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen inrättas för anläggning eller byggnad, eller del därav, som är gemensam för era fastigheter. Anläggningen blir tillbehör till de deltagande fastigheterna. Anläggningen måste vara av
stadigvarande betydelse för de berörda fastigheterna och får i huvudsak inte inrättas endast för tillfälliga ändamål [Julstad & Sjödin, 2005, s 45]. Även om det
ofta inte görs någon tydlig tredimensionell avgränsning i anläggningsbeslutet
kan utrymmet för anläggningen anses ha en sådan [Julstad, 1994, s 65,67].

4.3 Medlens begränsningar
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Servitut
Servitut ger ägaren av en fastighet rätt att använda ett visst utrymme inom en
annan fastighet. Avtalsservitut kan bildas med stöd av jordabalken och ocialservitut med stöd av antingen fastighetsbildningslagen eller expropriationslagen.
Ocialservitut innebär ett starkare rättsligt skydd. Det nns inga hinder mot
att avgränsa ett servitut som ett tredimensionellt utrymme [Julstad, 1994, s 59].
En anläggning eller byggnad som med stöd av servitut uppförs på den tjänande
fastigheten blir tillbehör till den härskande fastigheten, 2 kap. 1  2 st. jordabalken. Även en bentlig anläggning eller byggnad som nyttjas med stöd av servitut
kan föras från en fastighet till en annan, med stöd av 7 kap. 14  fastighetsbildningslagen och blir därmed fastighetstillbehör till den härskande fastigheten.
Detta torde innebära ett ökat värde på den härskande fastigheten, vilket kan
utnyttjas vid pantsättning [Julstad, 1994, s 116], [Prop 2002/03:116, s 27]. Det,
i kombination med servitutsinstitutets breda tillämpningsområde, gör servitutet
till det i praktiken mest användbara instrumentet för att säkra tredimensionellt
fastighetsutnyttjande. Ledningsrätt och gemensamhetsanläggning har företräde
framför servitut, i de fall där dessa lösningar är möjliga.

4.3 Medlens begränsningar
De olika formerna för tredimensionellt fastighetsutnyttjande har begränsningar
av olika slag.

Nyttjanderätt
När det gäller nyttjanderättshavaren är denne begränsad när det gäller att disponera över utrymmet. Vad innehavaren tillåts att göra regleras i nyttjanderättsavtalet mellan denne och fastighetsägaren och är ofta tydligt begränsat till
en viss verksamhet. Möjligheten att pantsätta en nyttjanderätt är i praktiken
begränsad eftersom det inte nns något inteckningsförfarande likt det som gäller
för fast egendom [SOU 1996:87, s 131]. Vidare har nyttjanderätten en begränsning i tiden. Sammantaget är nyttjanderättsformen inte lämplig vid långsiktigt
nyttjande som kräver större investeringar [Prop 2002/03:116, s 27].
Ledningsrätt
Ledningsrättens uppenbara begränsning ligger i att denna rättighet endast kan
gälla vissa typer av ledningar med tillbehör, och kan således endast tillämpas vid
behov av tredimensionellt fastighetsutnyttjande i detta avseende. Ledningsrätt
har ett starkt rättsligt skydd och kan inte tidsbegränsas.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar är endast användbara när minst två fastigheter behöver använda ett utrymme för samma behov, vilket innebär att detta medel inte är aktuellt om ett utrymme ska användas av en enskild intressent
[Prop 2002/03:116, s 29]. Gemensamhetsanläggningar har ett starkt rättsligt
skydd och kan inte tidsbegränsas.
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Servitut
Servitutsutrymmet måste också, likt gemensamhetsanläggningar, knytas till en
fastighet. För servituten gäller också att samtliga servitutsvillkor ska vara uppfyllda. De villkor som utgör de största begränsningarna vid tredimensionellt
fastighetsutnyttjande är att ocialservitut ska vara av väsentlig betydelse för
den härskande fastighetens ändamålsenliga användning och att servitut, oavsett
om det är ett avtals- eller ocialservitut, inte får innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten. Villkoret att ett servitut ska avse ett ändamål för stadigvarande betydelse är också av betydelse i detta sammanhang.
[Julstad, 1994, s 55,120], [SOU 1996:87, s 127]. Servitut har ett starkt rättsligt
skydd och kan inte tidsbegränsas.

4.4 Problem på grund av medlens begränsningar
I de esta fall är dessa medel sannolikt tillräckliga för att på ett väl fungerande sätt nyttja fastigheter tredimensionellt [Prop 2002/03:116, s 26]. Medlens
begränsningar har dock skapat problem av olika slag, särskilt efterhand som
kraven på eektiv markanvändning, framförallt inom tätbebyggelse, har ökat.
Ett mer avancerat fastighetsutnyttjande ledde till att begränsningarna i allt
större utsträckning innebar en brist i svensk rätt. Det gäller främst fall där det
är tveksamt om den valda lösningen är regelriktig, fall där lösningen till följd av
begränsningarna blivit rättsligt mycket komplicerade med oklara rättsförhållanden och fall där ett önskat tredimensionellt fastighetsutnyttjande inte alls har
kunnat tillgodoses.
Det nns inga kända fall där ledningsrätts- och gemensamhetsanläggningsinstituten har använts i strid med lagstiftningen vid tredimensionellt fastighetsutnyttjande, vilket beror på uppbyggnaden av dem [SOU 1996:87, s 132]. De har,
som beskrivits ovan, ett begränsat användningsområde och är utformade så att
de naturligen tillämpas inom gränsen för vad reglerna tillåter. Det har dock förekommit att tunnelutrymmen har säkrats med hjälp av ledningsrätt genom att
benämna utrymmet kulvert, vilket kan diskuteras. [SOU 1996:87, s 132133]
Servitut är inte lika hårt styrt till ett visst användningsområde som ledningsrätt
eller lika begränsat i sin utformning som gemensamhetsanläggninginstitutet, och
är därför det mest användbara verktyget för att skapa äganderättslika tredimensionellt avgränsade bruksenheter. Problemen uppstår när det blir svårt att
skapa ett önskvärt tredimensionellt fastighetsutnyttjande utan att kliva utanför
ramarna för servitutsrekvisiten, det vill säga där det är tveksamt om ett eller
era av villkoren för servitutsbildning är uppfyllda. Det går inte att dra en bestämd gräns för vilka önskemål om tredimensionellt fastighetsutnyttjande som
går att tillgodose eller inte. Barbro Julstad studerade i sin avhandling 87 genomförda förrättningar. Hon fann, att det i många av förrättningarna inte gick
att dra någon generell slutsats om den servitutsbildning som gjorts var tillåten
eller inte, det vill säga att rättsläget delvis är oklart. [Julstad, 1994, s 151,178]
Servitut ska vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Det nns
fall där det är ytterst tveksamt om detta rekvisit är uppfyllt. Det gäller främst
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situationer där målet är att åstadkomma en uppdelning av ett byggnadsprojekt
enligt de olika intressenternas önskemål, utan hänsyn till att det därmed skapas
servitut som saknar någon egentlig betydelse för den härskande fastigheten.
[SOU 1996:87, s 131]
Ett problem som har lyfts fram i lagstiftningsärendets förarbeten är att det kan
vara svårt att nna en lämplig härskande fastighet att knyta ett tredimensionellt
avgränsat utrymme till. Ibland saknas en sådan helt. Problemet blir aktuellt
främst när det gäller att få tillgång till ett utrymme under jord, till exempel en
tunnel [SOU 1996:87, s 132]. Lösningen blir då att bilda en ny fastighet, som
måste uppfylla villkoren för detta i fastighetsbildningslagen. För att villkoren
ska vara uppfyllda får servitutet inte vara fastighetens huvudsakliga ändamål
[Julstad, 1994, s 199]. Det nns dock fall där fastigheter bildats i strid mot
reglerna, i syfte att kunna möjliggöra ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande.
[Prop 2002/03:116, s 28]
Det har också påtalats att det ibland råder tveksamhet kring lokaliseringen
av ett ianspråktaget tredimensionellt utrymme. I betänkandet uppmärksammas
att Barbro Julstad i sin studie av genomförda förrättningar påpekade att det
ur förrättningshandlingarna inte alltid gick att utläsa om det var fråga om en
tredimensionell avgränsning av utrymmet. Av sammanhanget i övrigt gick det
ibland dock att på goda grunder att anta att det var fråga om ett sådant.
[SOU 1996:87, s 128] Lantmäteriet ansåg också att denna oklarhet, bland andra,
var en osäkerhetsfaktor som kan leda till framtida tvister. [Remissvar, s 24]
Vid tredimensionellt fastighetsutnyttjande förekommer det att servitutsbildning
kombineras med olika civilrättsliga avtal. Ett exempel är att servitut, där det
inte klart framgår om det är den tjänande eller härskande fastigheten som ska
stå för underhåll av egendomen eller hålla den försäkrad, kompletteras med ett
avtal för att reglera just drift och underhåll. En risk är att ett sådant avtal
kan falla bort när fastigheterna byter ägare. [SOU 1996:87, s 130] Ett annat
exempel är att det ibland i ett servitutsförhållande träas avtal om äganderätten
till fastighetstillbehör, trots att det inte är förenligt med jordabalkens regler
[SOU 1996:87, s 132].

Kapitel 5

Behov av ny lagstiftning
I förarbetena till lagändringen om tredimensionell fastighetsindelning fastställdes att rättsläget ibland är oklart. I tidigare kapitel har konstaterats att det
fanns brister på era punkter, vilket ledde till osäkra situationer. Det gäller
bland annat situationer där det är tveksamt om den valda lösningen är tillåten
eller inte. De osäkra situationerna leder till en ökad risk för tvister, vilket påtalas i era av de remissvar som lämnats på utredningen. [Prop 2002/03:116,
s 37], [Remissvar, s 2324] I förarbetena lyfts också frågan fram om projekt som
inte kommit till stånd på grund av de lagtekniska begränsningarna. I den hearing justitiedepartementet höll framkom dock att ingen projekterar för sådan
bebyggelse där det tidigt kan konstateras att det saknas förutsättningar för att
genomföra projektet. [Prop 2002/03:116, s 37] Det innebär i så fall att begränsningarna hämmar utvecklingen på fastighetsmarknaden [Remissvar, s 24].
Sammantaget var dessa brister en del av orsaken till att det växte fram ett behov av ett nytt medel för att hantera tredimensionellt fastighetsutnyttjande. Att
det förekom att parterna kompletterade ett servitutsbeslut med ett avtal sågs i
betänkandet som ett tecken på ett behov av nya regler [SOU 1996:87, s 132]. En
ytterligare faktor bakom behovet är att tredimensionellt fastighetsutnyttjande
av mer komplicerat slag antas öka i framtiden [Prop 2002/03:116, s 32]. Utredningen diskuterade ett antal olika alternativa lösningar, bland annat ändrade
regler för servitut och nyttjanderätt, men fann att tredimensionell fastighetsindelning var det system som kunde erbjuda störst exibilitet [SOU 1996:87,
s 144].
I förarbetena framkom ett antal konkreta situationer där det fanns behov av
tredimensionell fastighetsindelning:

•

Komplicerade och kapitalkrävande projekt

Den situation som främst lyftes fram var större, komplicerade och kapitalkrävande projekt där byggnader och andra anläggningar rymmer eller
är avsedda att rymma verksamheter av skilda slag. Den då gällande rätten framstod som otillräcklig. Av nansieringsskäl fanns ett behov av att
kunna äga och pantsätta den egna bruksenheten inom byggnaden eller an-
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läggningen. [Prop 2002/03:116, s 31] Problemen med förvaltning av dessa
komplicerade anläggningar, bland annat vad gäller ansvarsfördelningen
mellan de olika nyttjarna, lyfts också fram som grund till behov av ny
lagstiftning [Remissvar, s 26].



Kommunikationsanläggningar
Kommunikationsanläggningar, som bussterminaler och stationsbyggnader, togs i förarbetena upp som ett särskilt exempel. Det förekommer att de integreras med bland annat butiker, kontor och bostäder, det vill säga verksamheter av ett helt annat slag. Knutpunkten
i Helsingborg och Cityterminalen i Stockholm har tagits upp som
exempel. [Prop 2002/03:116, s 31] Det sistnämnda, som används för
buss-, järnvägs- och tunnelbanetrak samt kontor, regleras med äganderätt, avtal för nyttjanderätt och tomträtt och servitut, vilket sammantaget är svårt att överblicka [Remissvar, s 26].



Rättsligt komplicerade projekt

Lantmäteriet lyfte också fram behovet av att med hjälp av den nya
lagstiftningen kunna klarlägga och förbättra lösningen vid redan genomförda projekt. Det gäller dels situationer där resultatet ur rättslig
synvinkel är diskutabelt, dels pro jekt likt ovan nämnda Cityterminalen, med en komplicerad blandning av olika rättigheter. [Hearing,
2000, s 2]

•

Skiktning av byggnad
Ur förvaltningssynpunkt diskuterades även andra fördelar med att kunna dela upp en byggnad eller anläggning i era separata delar. Genom
att skikta en byggnad på detta sätt, till exempel i en bostadsdel och en
kommersiell del, kan ansvaret för förvaltningen av respektive del ligga på
den som kan det bäst. [Prop 2002/03:116, s 3132] Just denna kombination av ändamål är vanlig i tätbebyggelse. Ett annat exempel som också
tas upp i sammanhanget är underjordiska parkeringsgarage [SOU 1996:87,
s 134135].
Bostadsrättsföreningar i byggnader för både bostäder och andra ändamål diskuterades särskilt, eftersom det nns era fördelar med att skikta
byggnaden i era enheter. För att en bostad ska kunna upplåtas med bostadsrätt måste en bostadsrättsförening äga fastigheten, vilket innebär att
de måste hyra ut de övriga lokalerna. Den kompetens som krävs för detta
saknas ofta i föreningens styrelse. Lokalerna kan därmed uppfattas som ett
främmande inslag och bli en belastning för föreningen. [Prop 2002/03:116,
s 32] Det innebär också att förvaltningen av fastigheten i sin helhet inte
är optimal. Det nns också ett riskmoment i att ha lokaler, till exempel
om föreningen får problem att hyra ut eller hamnar på kant med hyresgästen innebär det högre kostnader för de boende. [SOU 1996:87, s 133],
[Remissvar, s 3] Det nns ytterligare en aspekt av detta. Motsvarar bostadsrättslägenheterna mindre än 60 % av fastighetens taxeringsvärde är
bostadsrättsföreningen oäkta, vilket innebär andra krav på bokföring och
beskattning [Julstad & Sjödin, 2005, s 13].

•

Tunnlar och bergrum
När det gäller tunnlar, bergrum och andra utrymmen under jord, där
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verksamheten inte har någon koppling till hur fastigheten används ovan
jord, fanns också ett behov av nya regler. Problematiken med att hitta en
fastighet för att vara bärande av ett servitut har tagits upp tidigare. För
att säkra ett utrymme som en tunnel eller ett bergrum behövs ett servitut på anläggningen. Problemet tydliggörs i detta sammanhang, eftersom
det inte alla gånger nns någon fastighet som det är naturligt att knyta
utrymmet till. I praktiken leder det till rättsligt tveksamma eller otillåtna
lösningar. Julstad presenterade i sin avhandling ett fall där det varken
fanns eller kunde bildas en lämplig fastighet som tjänande i ett servitutsföhållande gällande tillgång till ett bergrum. Situationen löstes genom att
de som skulle ha tillgång till bergrummen köpte fastigheter, som inte hade något samband med bergrummens ändamål, och upplät avtalservitut
[SOU 1996:87, s 128].
•

Broar

•

Förtätningsprojekt

Broar för väg- och järnvägstrak, som korsar fastigheter som i övrigt används för andra ändamål, tas också upp som ett typiskt område där ny
lagstiftning skulle underlätta [Prop 2002/03:116, s 31]. Samma sak gäller
passager i form av gångbroar och underjordiska kulvertar. Sådana går ofta
över vägar eller allmän plats och är ett bra exempel på användningsområden för tredimensionell fastighetsindelning.
Förtätning av bebyggelsen i städerna är också exempel på situationer där
det fanns ett behov av nya regler. Det handlar om att bygga på höjden
ovanpå bentliga byggnader eller ovanför vägar och annan allmän plats.
[Prop 2002/03:116, s 31] Att till exempel bygga bostäder ovanpå en kommersiell byggnad hindrades förvisso inte av tidigare lagregler, men krävde
att fastighetsägaren ville och kunde nansiera och sedan förvalta tillbyggnaden. Denna förutsättning saknades ofta. En orsak som lyftes fram var att
fastighetsägaren sällan gärna satsade på en tillbyggnad för något annat ändamål än det dennes verksamhet redan var inriktad på. [Prop 2002/03:116,
s 37] Ett byggföretag (JM AB) menade att tredimensionell fastighetsindelning skulle göra det praktiskt möjligt att bygga bostäder ovanpå de
Domuslådor som nns runt om i landet [Hearing, 2000, s 2]. SJ säger
i sitt remissvar att de inte har kunnat utnyttja en byggrätt att uppföra
kontorslokaler ovanpå centralstationshallen i Stockholm på grund av att
det inte varit möjligt att avskilja delen som en egen fastighet. [Remissvar,
s 2728]

5.1 Olika stort behov
Barbro Julstads gjorde i sin avhandling en enkätundersökning över de dåvarande fastighetsbildningsmyndigheternas syn på tredimensionell fastighetsbildning.
Undersökningen visade att det hos dem rådde delade meningar i frågan om det
fanns ett behov av en lagändring. Det fanns en viss tendens att efterfrågan från
privatpersoner och företag var störst i södra och mellersta Sverige. Efterfrågan
var störst hos de kommunala lantmäterimyndigheterna, vilket förklaras av att
de då i huvudsak verkade i tätorter. [Julstad, 1994, s 143144]
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Utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande fann att det fanns ett
behov av ny lagstiftning och ertalet av remissinstanserna instämde [Prop
2002/03:116, s 38].
Det fanns dock inte enbart röster för de nya reglerna om tredimensionell fastighetsindelning. Flera instanser menade att behovet inte var tillräckligt stort eller
att förslaget borde utredas ytterligare. [Remissvar, s 26]. Stadsbyggnadskontoren i Stockholm och Göteborg uttryckte sig däremot rakt igenom positiva till
förslaget [Remissvar, s 78].

Kapitel 6

Användning av
tredimensionell
fastighetsindelning
I detta kapitel presenteras resultatet av en inventering av hur möjligheten till
tredimensionell fastighetsindelning har tillämpats från 1 januari 2004, då lagreglerna om tredimensionell fastighetsindelning trädde i kraft, till 4 september
2006. Undersökningen har genomförts genom att studera samtliga förrättningsakter där tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen har bildats. Hela
eller delar av akterna har studerats. Ibland har vissa efterfrågade uppgifter inte
framgått tydligt, till exempel om fastighetsbildningen har skett i samband med
en nybyggnation eller ej, varför en viss tolkning har varit nödvändig i några
fall. Dessutom saknas ibland information, till exempel vad det tredimensionella
fastighetsutrymmet används till. Informationen har dock ibland gått att nna
på annat håll. Det nns därför en risk för osäkerhet i vissa uppgifter.
De tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen som nns skiljer sig åt
vad gäller förutsättningar, typ, storlek med mera. Det är svårt att på ett enkelt sätt kategorisera de olika fastigheterna. Därför redovisas inte en heltäckande
presentation av varje enskilt fall där tredimensionell fastighetsindelning använts.
En översiktlig presentation över varje tredimensionell fastighet och fastighetsutrymme, med viss tillhörande information, nns dock i bilaga G. Där nns också
en aktbeteckning på de förrättningsakter som har studerats för den som önskar
titta närmare på en viss fastighet.
Den 4 september 2006 fanns en avregistrerad tredimensionell fastighet. Den
behandlas i underlagsmaterialet på samma sätt som övriga fastigheter.
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6.1 Antalet tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen
Fram till 4 september 2006 har 97 tredimensionella fastigheter och traditionella
fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen registrerats. Fördelningen
dem emellan är jämn, 50 tredimensionella fastigheter och 47 traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen. En tredimensionell fastighet,
Malmö Fören 2 (Turning Torso), har avregistrerats.
I sex fall har fastigheterna med tredimensionella fastighetsutrymmen två sådana
utrymmen, i ett tre stycken, i alla övriga fall ett. I nästan samtliga fall ligger
det tredimensionella fastighetsutrymmet i direkt anslutning till den traditionella
delen av fastigheten.
Den 6 december 2006 fanns 121 registrerade tredimensionella fastigheter och
traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen. Ytterligare
en fastighet, Karlstad Druvan 20, har avregistrerats. Två fastigheter, Karlskrona
Garvaren 27 och Stockholm Mentorn 1 är inte längre tredimensionella, utan är
numera delar av traditionella fastigheter. De fastigheter som registrerats efter
den 4 september 2006 ingår inte i undersökningen.

6.2 Registreringsår
Figur 6.1 visar antalet registrerade tredimensionella fastigheter och traditionella
fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen mellan 1 januari 2004 och
4 september 2006.
Under 2004 och 2005 har 22 respektive 44 tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen bildats. Under
2006 har 31 registrerats fram till 4 september. Mellan 4 september och 6 december 2006 har ytterligare 26 stycken registrerats. Det innebär, med en månad
kvar av 2006, att totalt 57 stycken har registrerats under året.
Handläggningstiderna kan variera från kontor till kontor, men beror främst på
ärendets storlek. Vid förrättningar som gäller mer omfattande projekt blir ärendet klart först lång tid efter det att ansökan inkom. Ibland har dessa förrättningar handlagts som preliminärbeslut, vilket innebär att de aktuella fastigheterna
nns med i statistikunderlaget. Eftersom lagreglerna om tredimensionell fastighetsindelning, vid undersökningstillfället, endast har funnits i drygt två och ett
halvt år kan det dock innebära att det nns en risk att påbörjade tidskrävande
projekt, som så småningom kommer att resultera i tredimensionell fastighetsindelning, inte har hunnit färdigställas och därför inte innefattas i statistiken.
Sett över en längre tidsperiod är inte detta av lika stor betydelse, eftersom andra
tidskrävande projekt, som påbörjats era år tidigare, hunnit bli klara.

6.3 Ansökningsår
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Figur 6.1: Antal registrerade tredimensionella fastigheter och traditionella fas-

tigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen per år.

6.3 Ansökningsår

Figur 6.2 visar när ansökan om tredimensionell fastighetsbildning är gjord. Varje
tredimensionell fastighet och traditionell fastighet med tredimensionellt fastighetsutrymme nns representerad i statistiken, oberoende av om ansökan varit
gemensam för era fastighetsbildningar eller inte.
Då det nns ansökningar där det ännu inte tagits beslut om tredimensionell
fastighetsbildning är statistiken inte fullständig, eftersom de inte är med i inventeringsmaterialet. Syftet med gur 6.2 är i stället att visa på de ansökningar
som gjorts före lagändringen trädde i kraft.
Totalt gjordes 13 ansökningar före 1 januari 2004, vilka beskrivs som  2004 i
gur 6.2. Det var möjligt att ansöka om tredimensionell fastighetsbildning redan
från och med 1 juli 2003, men åtta av 13 ansökningar gjordes redan före detta
datum. Orsaken är troligtvis att det efter redan påbörjad fastighetsbildningsåtgärd blev aktuellt med tredimensionell fastighetsindelning.
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Figur 6.2: Antal ansökningar per år som resulterat i tredimensionell fastighets-

bildning. Varje tredimensionell fastighet och traditionell fastighet med tredimensionellt utrymme nns representerade oberoende av om en ansökan varit gemensam för en eller era tredimensionella fastighetsbildningar.

6.4 Fastigheternas lokalisering
Tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med tredimensionella
fastighetsutrymmen har bildats över hela landet, med en tydlig koncentration
till de större städerna, se gur 6.3.
Tabell 6.1 visar hur stor del av fastigheterna som ligger inom respektive utom
tätort eller småort. En tätort denieras som en sammanhängande bebyggelse
med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är högst 200 meter
[SCB 1, 2006]. En småort denieras som en sammanhängande bebyggelse med
50199 invånare, där det är högst 150 meter mellan husen [SCB 2, 2006].
92 % (89 stycken) av de tredimensionella fastigheterna och traditionella fastigheterna med tredimensionella utrymmen, nns inom tätort. Knappt 6 % (sex
stycken) ligger utanför sammanhängande bebyggelse, det vill säga utanför tätort
och småort.
Tabell 6.1: Lokaliseringen av tredimensionella fastigheter och traditionella fas-

tigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen
Tätort
Småort
Utanför tätort och småort

Andel
92%
2%
6%

Antal
89
2
6

6.4 Fastigheternas lokalisering
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Figur 6.3: Lokalisering av de tredimensionella fastigheterna och traditionella
fastigheterna med tredimensionella fastighetsutrymmen.

När det gäller tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen inom tätort,
ligger de esta i de större städerna, se tabell 6.2. 73 % (65 stycken) av de
tredimensionella fastigheterna inom tätort nns i Sveriges tio största städer,
som samtliga har minst en vardera. Noterbart är att Stockholm och Göteborg
tillsammans står för 42 % (41 stycken) av samtliga tredimensionella fastigheter
och traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen. Även om
det inte går att dra någon långsiktig slutsats utifrån vad som har hänt under
denna korta period sedan lagreglerna om tredimensionell fastighetsindelning
trädde i kraft, är det intressant att notera att Helsingborg och Karlstad står
för sex respektive fyra stycken.
Tabell 6.2  6.4 visar antalet tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen per tätort och småort respektive utanför tätort och småort. Denna uppdelning beskriver varje fastighets läge
tydligare än en uppdelning kommunvis. Uppgifter om orters invånarantal i tabell
6.2  6.3 kommer från Statistiska centralbyrån [SCB 1, 2006], [SCB 2, 2006].
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Tabell 6.2: Antal tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
fastighetsutrymmen, ordnande efter tätorternas storlek
Ort
1. Stockholm1
2. Göteborg2
3. Malmö
4. Uppsala
5. Västerås
6. Örebro
7. Linköping
8. Helsingborg
9. Jönköping
10. Norrköping
12. Umeå
15. Södertälje
16. Eskilstuna
18. Karlstad
31. Karlskrona
35. Lidingö
37. Örnsköldsvik
45. Lidköping
51. Ängelholm
62. Karlshamn
79. Ljungby
86. Staanstorp
89. Nybro
98. Ronneby
144. Lysekil
319. Skultuna (Västerås kommun)
426. Övertorneå
 Åre
 Hällestad (Finspång kommun)
1
Inklusive Nacka, Solna och Sundbyberg.
2
Inklusive Partille

Invånare
2005
1 252 020
510 491
258 020
128 409
107 005
98 237
97 428
91 457
84 423
83 561
70 955
59 342
57 867
56 480
32 077
30 107
28 765
24 389
21 716
18 392
14 485
13 596
12 322
11 857
7 582
3 249
1 965
1 260
357

Antal
4 sept 2006
29
12
4
2
1
3
2
6
4
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabell 6.3: Antal tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen inom småort
Småort
Abisko (Kiruna kommun)
Stackamora (Orsa kommun)

Invånare
2000
68
52

Antal
4 sept 2006
1
1
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Tabell 6.4: Antal tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen utanför tätort och småort
Utanför tätort och småort
Borlänge
Köping
Lindesberg
Simrishamn
Torsby
Trollhättan

Antal
4 sept 2006
1
1
1
1
1
1

6.5 Anläggningstyp
Tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen har bildats i och för olika
typer av byggnader och andra anläggningar. Tabell 6.5 visar anläggningstyp för
de tredimensionella fastigheterna och för fastighetsutrymmena. I uppdelningen
tas ingen hänsyn till fastigheternas ändamål.
Tabell 6.5: Antal tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen uppdelade efter anläggningstyp
Anläggningstyp
Byggnad
Gångbro
Bro
Bergrum
Tunnel

Antal
87
5
1
3
1

Varav
3D-fastighet
47
0
0
2
1

Byggnad
Huvuddelen av anläggningarna är byggnader. Typfallet är en byggnad med några olika verksamhetsformer. Det nns samtidigt mer omfattande byggnationer,
till exempel centralstationen i Göteborg. I kategorin ingår också mer speciella
byggnader som en mottagningsstation för linbana utanför Köping, ett kraftverk i Lindesberg och en pumpstation i anslutning till ett parkeringsgarage i
Helsingborg.
Gångbro
Det nns fem gångbroar, som alla fungerar som förbindelse mellan två olika
huskroppar. Samtliga är tredimensionella fastighetsutrymmen, som ingår i fastigheten som byggnaden eller byggnaderna tillhör. I Staanstorp nns en inglasad gångbro som går över en gata och förbinder två byggnader med äldreboende.
Det är för övrigt den första tredimensionella fastighetsbildningen i landet.
De övriga fyra nns alla i Göteborgsområdet. På Chalmers och över Pilgatan i
Göteborg nns gångbroar som förbinder två byggnader. Över Götaleden nns
en gångbro mellan Stenaterminalen och en parkeringsbyggnad. I Partille nns

34

Användning av tredimensionell fastighetsindelning

en gångbro med butiker, som är en del i ett köpcentrum. Bron går över en
motorväg (E20) och förbinder centrets olika delar belägna på varsin sida om
vägen.

Bro

Utanför Trollhättan nns ett tredimensionellt fastighetsutrymme som består av
en vägbro över Göta älv.

Bergrum

Av bentliga bergrum har det bildats två tredimensionella fastigheter och ett
fastighetsutrymme. En av fastigheterna samt fastighetsutrymmet består av boendeparkering i bergrum inom området där det nedlagda reningsverket Eolshällsverket i Stockholm nns. I Lysekil används ett bergrum till förrådsändamål.

Tunnel

Den enda tunnel som fastighetsindelats tredimensionellt är en nybyggd skidtunnel utanför Torsby. Tunneln, som är till för längdskidåkning inomhus, är en
tredimensionell fastighet.

6.6 Ändamål och användning
Tredimensionella fastigheter bildas för ett speciellt ändamål. Detsamma gäller
traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen, men där ger
ändamålet sällan en bra beskrivning av vad just det tredimensionella fastighetsutrymmet används till. Därför presenteras nedan de tredimensionella fastigheternas ändamål och de tredimensionella fastighetsutrymmenas användning var
för sig.

6.6.1

De tredimensionella fastigheternas ändamål

De tredimensionella fastigheternas ändamål visas enligt särskild kategorisering i
gur 6.4. Kategoriseringen, som i enstaka fall innebär viss ändring i förhållande
till det i förrättningen angivna ändamålet, beskrivs mer ingående nedan. Ändamålen som redovisas i förrättningsakten nns i bilaga G. Begreppet kommersiell
verksamhet innefattar i det fortsatta fastigheter som bildats för ändamålen handel, kontor, idrott (som drivs i kommersiellt syfte) och hotell eller kombinationer
av dessa.
För bostads- eller parkerings-/garageändamål har 17 respektive 15 fastigheter
bildats. Tolv tredimensionella fastigheter har helt eller delvis bildats för ett
kommersiellt ändamål.

Bostad

17 tredimensionella fastigheter är bildade för enbart bostadsändamål. I de esta
fall rör det sig om att en och samma byggnad blivit indelad i era fastigheter,
varför det även är av intresse att studera den urholkade fastighetens ändamål.
Figur 6.5 visar vilket eller vilka ändamål den fastighet har som urholkas av den
tredimensionella bostadsfastigheten.

6.6 Ändamål och användning
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Figur 6.4: De tredimensionella fastigheternas ändamål.
I 14 fall förekommer att en tredimensionell bostadsfastighet urholkar en fastighet för någon form av kommersiell verksamhet, till exempel handels-, kontorseller hotellokaler. I sex av dessa 14 fall är den urholkade fastigheten bildad även
för parkerings-/garage- respektive bostadsändamål. Ett exempel är en byggnad
i Jönköping med aärer, biograf, studentlägenheter med hyresrätt och bostadsrätter, där just bostadsrätterna är en egen tredimensionell fastighet (Harven 4).
Denna uppdelning gjordes från början när anläggningen byggdes.
I ett fall är både den tredimensionella och den urholkade fastigheten bildade
för enbart bostadsändamål. Det gäller en bentlig byggnad i Jönköping där
ett studentboende och äldreboende styckats av till en tredimensionell fastighet
(Hälsan 4), så att stamfastigheten därefter endast innehåller bostäder upplåtna
med bostadsrätt.
Nio av de 17 tredimensionella bostadsfastigheterna ägs av bostadsrättsföreningar.

Parkering/garage

15 av de tredimensionella fastigheterna har bildats för parkerings- eller garageändamål. Oftast handlar det om ett eller ett par källarplan i en byggnad med
andra verksamheter. Figur 6.6 visar vilket eller vilka ändamål den fastighet har
som urholkas av den tredimensionella parkerings-/garagefastigheten.
Parkerings-/garagefastigheterna urholkar i åtta fall bostadsfastigheter. I fem av
dessa valdes denna uppdelning i samband med nybyggnation.
I fyra fall nns garaget i en byggnad med en blandning av bostäder och kommersiell verksamhet. Nämnas kan bland annat kombinationen med aärsgalleria
och bostäder, exempelvis Mitt-i-City i Karlstad. Ett annat exempel nns i Ron-
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Figur 6.5: Ändamål för fastighet som urholkas av en tredimensionell bostadsfas-

tighet.

neby där en parkerings-/garagefastighet urholkar en fastighet med bostäder och
lokaler.
Saluhallen i Malmö med kontors-, restaurang- och aärsverksamhet är det enda
fall där en garagefastighet urholkar en rent kommersiell fastighet. I Helsingborg
nns ett garage under allmän platsmark (Sundstorget). Dessutom nns också
ett garage under en idrottshall i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Idrott

Två tredimensionella fastigheter har bildats för idrottsändamål, en skidtunnel i
Torsby och en friskvårdsanläggning i Hammarby Sjöstad, Stockholm. De urholkar en större fastighet för friluftsändamål respektive en idrottshall.

Kontor

Två tredimensionella fastigheter har bildats i byggnader med kontor. I ett fall
har kanslilokaler för idrottsändamål, i en idrottshall, avstyckats till en egen fastighet. Det andra gäller den nu avregistrerade fastigheten i Turning Torso. De
tredimensionella fastigheterna urholkar en fastighet för idrottsändamål respektive en bostadsfastighet.

Industri

Två tredimensionella fastigheter har bildats för industriändamål, en fastighet
i Örnsköldsvik bestående av fem skilda ägolotter och en livsmedelsindustri i
Simrishamn. Båda urholkar en annan industrifastighet.

6.6 Ändamål och användning
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Figur 6.6: Ändamål för fastighet som urholkats av en tredimensionell parkerings-

/garagefastighet.
Handel

Två tredimensionella fastigheter har bildats för handelsändamål, båda i Helsingborg. Den ena är en saluhall på Sundstorget i Helsingborg som urholkar en fastighet för allmän plats. Den andra gäller en bostadsrättsförening som styckat
av lokaler för handel som fanns i byggnadens bottenplan. Fastigheten urholkar
alltså en fastighet med bostadsrätter.

Handel/kontor

Två tredimensionella fastigheter har bildats för handels- och kontorsändamål, en
fastighet med hantverkslokaler och kontor i Göteborg samt en annan fastighet
i Linköping. De urholkar båda bostadsfastigheter.

Hotell

I Malmö har en hotelldel styckats av från en större fastighet som innehåller
bostäder, handel och garage.

Bostad/kontor

I Örebro har en tredimensionell fastighet bildats för i huvudsak bostäder, men
med inslag av kontorsverksamhet. Fastigheten var tidigare en del av ett byggnadskomplex med en aärs-, bostads- och kontorsdel.

Kultur

En tredimensionell fastighet har bildats för kulturändamål och består av en
biografentré. Fastigheten urholkar en fastighet för kommersiellt ändamål.
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Övrigt

Tre tredimensionella fastigheter har bildats för andra ändamål än ovan angivna.
Det gäller en pumpstation i Helsingborg, ett förråd i ett bergrum i Lysekil och
en förbindelsegång under jord mellan två byggnader i Stockholm. De tredimensionella fastigheterna urholkar alla fastigheter avsedda för allmän plats.
Ändamålskombinationer tredimensionell fastighet/urholkad fastighet

I tabell 6.6 visas kombinationer av ändamål mellan de tredimensionella fastigheterna respektive fastigheterna de urholkar. En tredimensionell fastighet för
bostadsändamål som urholkar en fastighet för parkerings-/garageändamål och
vice versa redovisas alltså under samma kategori.
Det har som tidigare påpekats bildats totalt 50 tredimensionella fastigheter. I
samband med att dessa har bildats, har det i 30 fall bildats minst en ren bostadsfastighet, antingen som tredimensionell eller urholkad traditionell fastighet. I 22
fall har det bildats åtminstone en ren kommersiell fastighet, och i 16 fall minst
en parkering-/garagefastighet.
Det nns totalt 31 stycken rena bostadsfastigheter, varav 14 ägs av bostadsrättsföreningar.
Tabell 6.6: Ändamålskombination tredimensionell fastighet och urholkad tradi-

tionell fastighet

Kombination
Antal
Bostad
Kommersiell
11
Bostad
Parkering/garage
9
Bostad
Kommersiell, parkering/garage
5
Parkering/garage
Kommersiell, bostad
4
Bostad
Hantv/Kontor
1
Bostad
Kommersiell, bostad
2
Bostad
Bostad
1
Parkering/garage
Kommersiell
1
Kommersiell
Kommersiell, parkering/garage
1
Kommersiell, parkering, bostad Kommersiell
1
Allmän
Parkering/garage
1
Allmän
Övrigt
3
Allmän
Kommersiell
1
Bostad

1
Industri
Industri
2
Idrott
Idrott
2
Parkering/garage
Idrott
1
Kommersiell
Kultur
1
Idrott
Kommersiell
1
Kommersiell, bostad
Kommersiell
1

6.7 Nybyggnation eller bentlig bebyggelse
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De tredimensionella fastighetsutrymmenas omfattning varierar. Ofta är det fråga om en mindre del som är ett naturligt komplement till den övriga fastigheten,
men det nns också fastighetsutrymmen som mer liknar en självständig enhet.
I många fall är det tredimensionella fastighetsutrymmet en mindre del av en
byggnad eller annan anläggning. Några exempel är källar- och personalutrymmen, kulvertar, balkonger samt delar av lager och kontor. I ett par fall utgör
entréer till byggnader tredimensionella fastighetsutrymmen.
Sex stycken broar och gångbroar har blivit tredimensionella fastighetsutrymmen. Dessa beskrivs närmare under avsnitt 6.5 ovan.
Det nns åtta tredimensionella fastighetsutrymmen som används som parkeringsgarage. I de esta fallen rör det sig om att en del av ett garage under den
egna byggnaden sträcker sig in på grannfastigheten.

6.7 Nybyggnation eller bentlig bebyggelse
Tredimensionell fastighetsindelning förekommer både vid nybyggnation av byggnad eller annan anläggning och i bentlig sådan, se tabell 6.7.
Tredimensionell fastighetsindelning har använts främst inom bentlig byggnad
eller annan anläggning. Av de 35 nybyggnadsfallen är drygt hälften, 19 stycken,
tredimensionella fastigheter. Vid ombildning som skett i bentlig byggnad är 28
av de 62 fastigheterna tredimensionella fastigheter.
I två fall har tredimensionella fastigheter bildats vid påbyggnad av bentlig
byggnad. I Ljungby (Björklunden 14) har bostäder byggts ovanpå lokaler och i
Västerås (Rocklunda 5) har kanslilokaler byggts ovanpå en idrottshall.
Tabell 6.7: Antal tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen som bildats i samband med nybyggnation
eller ombildning i bentlig bebyggelse
Nybyggnation
Bentlig bebyggelse

Antal
35
62
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Tabell 6.8: Ägare av tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter
med tredimensionella fastighetsutrymmen
Ägare
Fastighetsföretag
Övriga företag
Kommun
Bostadsrättsförening
Privatperson
Landsting
Församling

Antal
39
26
19
9
2
1
1

6.8 Ägarstruktur
Tabell 6.8 visar vilka som äger de tredimensionella fastigheter och traditionella
fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen som har bildats.
Fastighetsföretag, det vill säga företag vars verksamhet är inriktad på fastigheter eller byggande, är den största ägargruppen. I denna kategori ingår även
kommunägda bostadsbolag, sammanlagt tre stycken. Övriga företag, inklusive
kommuner, står också för en stor andel av ägandet. Bostadsrättsföreningar är
den fjärde största ägaren.

6.9 Rättigheter
De förrättningsakter som har studerats är ofta mycket omfattande när det gäller
beskrivningarna av de servitut som bildats och de gemensamhetsanläggningar
som inrättats för att reglera rättighetsförhållandena och samverkan mellan fastigheter. Dessa presenteras ofta i kartor och ritningar och ibland även i fotograer.
Byggnadernas och fastigheternas komplexitet påverkar givetvis utformningen
av rättigheterna. Generellt är inte fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen lika krävande som tredimensionella fastigheter vad gäller utredning
och reglering av rättighetsförhållanden.
Då olika förutsättningar gäller för alla de tredimensionella fastighetsbildningar
som har gjorts är det svårt att på ett enkelt och överskådligt sätt åskådliggöra
likheter och olikheter vad gäller rättigheter. Dessutom har några av fastigheterna bildats genom preliminärbeslut, där rättighetsfrågans slutliga lösning skjutits
på framtiden. Detta gäller fastigheter med byggnader som är under uppförande.
Därutöver skiljer sig lantmätarnas noggrannhetsgrad åt vid uppdelning av servitut och gemensamhetsanläggningar. Exempelvis kan servitut bildas för varje
aktuell ledningstyp, vilket i sin tur genererar er servitut än om ett generellt
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servitut bildas som ger rätt att bibehålla och underhålla ledningar.
Gemensamt för alla tredimensionella fastigheter som har bildats är att samtliga
löst rättighetsfrågorna med hjälp av servitut eller gemensamhetsanläggningar,
eller både och. I ett fall används endast avtalsservitut i stället för ocialservitut,
samtidigt som parterna yrkat på att ingen gemensamhetsanläggning ska bildas.
Det är svårt att se några tendenser om antalet rättigheter skiljer sig åt vid
nybyggnation och bentlig bebyggelse.
Det har förekommit att det har bildats servitut som sedan överförts som fastighetstillbehör till den härskande fastigheten. Exempel på detta är överföring
av betongpelare på gatumark som fungerat som stöd för en gångbro (tredimensionellt fastighetsutrymme), och överföring av balkonger, hissar, skyltar och
ledningar.

6.9.1

Servitut

Antalet servitut varierar från fastighet till fastighet. För de olika förrättningarna
rör det sig om något enstaka servitut, upp till 2530 stycken.
Vanligt förekommande servitut för tredimensionella fastigheter reglerar:

•

Ledningar
VA, el, fjärrvärme, tele och bredband.

•

Ventilation
Ventilationsanordningar och äktar.

•

Utrymme
Parkeringsplatser, teknikutrymmen, tvättstuga, soprum, lägenhetsförråd
och lager.

•

Grundläggning
Stomme, bärande pelare och väggar.

•

Kommunikation
Nödutrymningsväg, in- och utfart, område för gångtrak/transport, hiss,
trappa och entré.

•

Byggnadens yttre
Stuprör, fasad, balkonger och skyltar på fasad.

•

Övrigt
Brandlarm och dörrautomatik.

När det gäller de traditionella fastigheterna med tredimensionella fastighetsutrymmen har det liksom vid tredimensionella fastigheter bildats ertalet servitut.
Antalet som bildats till följd av det tredimensionella fastighetsutrymmet är generellt sett färre.
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Återkommande servitut av det här slaget har bildats för:
•

•

Kommunikation
Rätt att ta väg till och från fastighetsutrymmet (exempelvis hiss och trappa), rätt till tillträde vid drift och underhåll (exempelvis av gångbro eller
fasad) samt rätt till nödutrymning.
Grundläggning
Rätt att exempelvis behålla, underhålla och förnya bärande anordningar
för det tredimensionella fastighetsutrymmet.

6.9.2

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningar har i era fall inrättats. På samma sätt som för
servitut är det svårt att göra en enhetlig sammanställning. Likaså gäller att olika lantmätare delar upp gemensamhetsanläggningar på olika sätt. Ibland delas
en gemensamhetsanläggning in i era sektioner medan någon annan i stället
inrättar era gemensamhetsanläggningar för samma sak.
Gemensamhetsanläggningarna har främst inrättats för:
•

Ledningar
VA, fjärrvärme och kabel-tv.

•

Kommunikation
Trapphus, hissutrymmen, utrymningsväg och gångväg.

•

Grundläggning/stomme

Det har även inrättats gemensamhetsanläggningar för dränering, utrymmen för
teknisk apparatur och soprum, liksom för byggnadens fasad (dörrar, fönster,
yttertak, stuprör, yttertak) och för gård med gångvägar, lekplats och grönytor.

6.10 Omfattning
Det är svårt att presentera statistik över de tredimensionella fastigheternas och
fastighetsutrymmenas storlek, då arean i förrättningshandlingarna motsvarar
den maximala utbredningen i horisontalplanet. Eftersom fastigheter eller fastighetsutrymmen kan bestå av era våningar och nivåer, är denna areangivelse inte
jämförlig objekten i mellan. I stället presenteras ett urval av tredimensionella
fastigheter och fastighetsutrymmen som ungefärligen speglar vilka olika typer
och storlekar som förekommer.

6.10 Omfattning

6.10.1
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Tredimensionella fastigheter

Kartor, ritningar och bilder som visas i detta kapitel är hämtade ur förrättningsakten för respektive fastighet, om inget annat anges.
Lysekil Kyrkvik 1:156 består av ett bentligt bergrum på 896 kvm, som används
till förrådsändamål.
Helsingborg Minerva 35 är en tredimensionell fastighet bestående av åtta bostadslägenheter fördelade på byggnadens fyra översta plan. Fastigheten ägs av
en bostadsrättsförening och har en utbredning i horisontalplanet på 447 kvm. I
byggnadens bottenplan nns handel- och kontorslokaler som avskiljts i och med
den tredimensionella fastighetsbildningen.
Örebro Krämaren 26 är en tredimensionell bostadsfastighet med visst inslag
av kontorverksamhet, som avstyckats från en aärsdel med garage. Fastigheten
består av två byggnader i 13 våningar med en utbredning i horisontalplanet om
6 443 kvm. Byggnaderna står ovanpå aärsdelen.
Stockholm Kryssningen 3 är en tredimensionell fastighet för garageändamål, i
ett plan under jord om 4 263 kvm, i en nybyggd byggnad som även inrymmer
lokaler och bostäder.
Malmö Carolus 33 är en tredimensionell fastighet för hotelländamål som har
avstyckats från en fastighet som även har bostäder, handel och garage. Fastighetens horisontella utbredning är 5 492 kvm.

Figur 6.7: Örebro Krämaren 26. Observera att bilden till vänster bara visar en
av de två likadana byggnader som ingår i fastigheten.
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Figur 6.8: Stockholm Kryssningen 3.

Foto: Objektvision 2006

Figur 6.9: Helsingborg Minerva 35

6.10.2

Tredimensionella fastighetsutrymmen

Nedan visas några olika tredimensionella fastighetsutrymmen av varierande storlek och typ. Det största av dem har en utbredning i horisontalplanet om nästan
5 000 kvm, medan de mindre är delar av byggnader och fungerar mer som
komplement till resten av fastigheten.
Eskilstuna Källstalöt 1:3 är en traditionell fastighet med tre fastighetsutrymmen. Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad och har delats. I samband
med detta har fastighetsutrymmena blivit en del av fastigheten. Fastighetsutrymmena består av ett källarutrymme under byggnaden (4 916 kvm) och bentliga kulvertar (184 respektive 40 kvm).

6.10 Omfattning
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Figur 6.10: Malmö Carolus 33.

Figur 6.11: Lysekil Kyrkvik 1:156.

Figur 6.12: Eskilstuna Källstalöt 1:3
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Figur 6.13: Stockholm Dalen 13 och Dalen 20.

Figur 6.14: Åre Mörviken 2:118.

Åre Mörviken 2:118 är en traditionell fastighet med ett tredimensionellt fastighetsutrymme (381 kvm). Fastighetsutrymmet består av översta våningen i en
nyuppförd byggnad i två våningar, och ska innehålla bostadslägenheter. Övriga
delen av byggnaden består av butiks- och restauranglokaler.
Stockholm Dalen 13 (centrumfastighet) och Dalen 20 (servicehus/bostäder) är
traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen. Dalen 20 urholkas av Dalen 13 och vice versa. Fastigheterna är sedan tidigare bebyggda.
Dalen 13:s fastighetsutrymme består av en del av våningsplan två inom Dalen 20 och är ett varumottagnings-/postsorteringsrum om 27 kvm. Dalen 20:s
fastighetsutrymme består av samlingssal, biografmaskinrum, hissrum/sluss på
våning tre inom Dalen 13, om 160 kvm.
Staanstorp Stanstorp 1:792 har ett tredimensionellt fastighetsutrymme, bestående av en inglasad gångbro ovan allmän platsmark, som kopplar samman två
byggnader med äldreboende inom samma fastighet. Fastighetsutrymmet är 20
kvm stort.

6.10 Omfattning
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Foto: författarna

Figur 6.15: Staanstorp Stanstorp 1:792.

Kapitel 7

Analys av användning
gentemot behov
I förarbetena till lagändringen om tredimensionell fastighetsindelnin framhölls
ett antal situationer där det fanns ett behov av tredimensionell fastighetsindelning, se kapitel 5. Med det som utgångspunkt har sedan en klassicering av de
olika typerna av tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen gjorts. I
detta kapitel ges en överblick över hur tredimensionell fastighetsindelning har
tillämpats gentemot det förväntade behovet.
De situationer där ett behov av ny lagstiftning ansågs nnas var följande:

•

Komplicerade och kapitalkrävande projekt

Främst mycket komplicerade projekt där byggnader och anläggningar rymmer eller är avsedda att rymma verksamheter av skilda slag:



Kommunikationsanläggningar

Exempelvis anläggningar som bussterminaler och stationsbyggnader.



Rättsligt komplicerade projekt

En möjlighet att förbättra rättsligt komplicerade lösningar i redan
genomförda projekt.

•

Skiktning av byggnad

Uppdelning av byggnader eller anläggningar med blandade verksamhetsformer. Här påtalades speciellt situationen med bostadsrättsföreningar i
samma byggnad som en annan verksamhet.

•

Tunnlar och bergrum

Tunnlar, bergrum och andra utrymmen under jord.

•

Broar

Broar för väg- och järnvägstrak samt gångbroar, som korsar fastigheter
som i övrigt används för andra ändamål.
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•

Förtätningsprojekt
Förtätning av bebyggelse i städer genom att bygga på höjden ovanpå
exempelvis bentliga byggnader.

Komplicerade och kapitalkrävande projekt
Det är svårt att göra en avgränsning mellan vad som är ett mer eller mindre
komplicerat projekt och att göra en kategorisering genom att enbart ha studerat
de olika förrättningsakterna. Tredimensionell fastighetsindelning har dock inte
tillämpats i samband med någon stor kommunikationsanläggning där en trakanläggning integreras med verksamheter av helt andra slag. Samtidigt nns
det en del större projekt med tredimensionell fastighetsindelning, till exempel
utbyggnaden av Nacka Forum och Karlstads nya aärsgalleria Mitt-i-City.
Tredimensionell fastighetsbildning har inte använts för att förbättra situationer
i byggnader med rättsligt komplicerade lösningar. Som ett speciellt exempel
bör dock centralstationen i Göteborg nämnas, även om syftet var ett annat, för
att illustrera omfattningen av rättigheter i stora kommunikationsanläggningar
med blandade verksamheter. I det aktuella fallet har ett av många servitut från
en tidigare förrättning, bestående av bland annat hotellobby, reception, kök,
matsal, trappor, hiss, rulltrappor med mera, gjorts om till ett tredimensionellt
fastighetsutrymme.
Skiktning av byggnad
Tredimensionell fastighetsindelning har till övervägande del använts för att skikta byggnader med olika verksamhetsformer, genom uppdelning av förvaltningsobjekt inom bentliga byggnader. De aktuella byggnaderna skiftar från mindre
med exempelvis två renodlade verksamheter till större med era verksamhetsformer som aärsgallerior.
Av de totalt 50 tredimensionella fastigheter som bildats består 76 % (38 stycken)
av byggnader som har skiktats. Av dessa, har uppdelningen skett inom bentliga
byggnader i drygt två tredjedelar (24 stycken) av fallen.
I förarbetena påtalades speciellt möjligheten till skiktning av byggnader där
en bostadsrättsförening är ägare och förvaltar både bostäder och annan verksamhet. Detta har förekommit vid 14 tillfällen av totalt 30 där tredimensionell
fastighetsbildning varit aktuellt i samband med att bostadsdelar avskiljts.
Tunnlar och bergrum
Det har förekommit att tunnlar och bergrum har indelats tredimensionellt. Två
bergrum används som garage, och ett för förrådsändamål. Den användning av
tredimensionell fastighetsindelning för tunnlar som fördes fram i förarbetena tog
först och främst sikte på tunnlar av kommunikativ karaktär, som till exempel
järnvägstunnlar. Den enda tunnel som har bildats är för idrottsändamål och
utgör mer ett specialfall än ett sådant exempel.
Broar
Tredimensionell fastighetsindelning har använts till passager av olika slag. Det
gäller fem gångbroar och en vägbro.
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Förtätningsprojekt

Tredimensionell fastighetsindelning i samband med förtätning av bebyggelse
har genomförts vid två tillfällen. Dels vid en påbyggnad av bostäder på en
lokalfastighet i centrala Ljungby (Björklunden 14), dels vid en påbyggnad av
kanslilokaler på en idrottshall i Västerås (Rocklunda 5).

Kapitel 8
Faktorer som påverkar
användningen
Det nns faktorer som på ett eller annat sätt påverkar i vilken utsträckning möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning används. Kapitlet lyfter fram och
behandlar dessa faktorer och andra frågor som blir aktuella i sammanhanget.
Det gäller främst förhållanden som rör objektet som är aktuellt för tredimensionell fastighetsindelning, till exempel en byggnads tekniska egenskaper och
samverkan mellan de inblandade fastigheterna, men också yttre omständigheter, bland annat ovisshet kring ett framtida marknadsläge och kunskapen om
tredimensionell fastighetsindelning.

8.1 Samverkan mellan fastigheter
En tredimensionell fastighetsindelning ställer generellt sett större krav på samverkan mellan de berörda fastigheterna jämfört med traditionell fastighetsindelning [Prop 2002/03:116, s 66]. Det grundar sig i att det ofta gäller två fastigheter
som ska fungera som självständiga enheter, men som benner sig i en och samma
byggnad. Vissa delar är gemensamma för samtliga fastigheter inom en byggnad,
till exempel dess tak och grund. Vidare nns funktioner som kan vara antingen
gemensamma för fastigheterna, eller att de har egna, separata system för funktionen. Hiss kan nämnas som ett sådant exempel. Antingen kan det nnas en
gemensam hiss som används av båda fastigheterna eller så kan de ha varsin för
eget bruk. I vilken utsträckning olika utrymmen och system i en byggnad är
gemensamma eller inte är olika från fall till fall. Gemensamma utrymmen och
system kräver ofta gemensam förvaltning, då i form av gemensamhetsanläggningar.
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8.1.1

Faktorer som påverkar användningen

Syn på samverkan

Ägare och förvaltare av fastigheter har ofta en negativ syn på samverkan mellan fastigheter genom gemensamhetsanläggningar/samfällighetsföreningar. Man
vill så långt som möjligt själv kunna sköta sin egendom och önskar därför så
renodlade fastigheter som möjligt, för att minimera all fastighetssamverkan
[Hedmark, 2005, s 6], [Persson, 2006]. Tveksamheten kring gemensamhetsanläggningar hänger ihop med viljan att själv kunna bestämma över utvecklingen
av den egna fastigheten. Genom att ha del i gemensamma konstruktioner och
funktioner, och därmed vara beroende av en annan part, nns inte samma frihet
att vidta de åtgärder som deltagaren anser behöver utföras.
Ett alternativ till att ha gemensamma funktioner som tekniska installationer,
är att separera dem genom ombyggnation, så att varje fastighet ensam råder
över en egen del, se vidare kapitel 8.2. I de fall det inte är möjligt att separera tekniska samband åt, uttrycker många investerare en stor tveksamhet inför
tredimensionell fastighetsindelning [Pelles, 2006]. Det nns ett exempel där en
fastighetsägare som planerat för tredimensionell fastighetsindelning omvärderade situationen efter att ha insett att en uppdelning av värmeförsörjningen var i
det närmaste omöjlig. Fastighetsägare kan dock i större utsträckning än för tekniska installationer tänka sig att dela gemensamma utrymmen, liksom mindre
betydelsefulla anläggningar. [Pelles, 2006]
8.1.2

Olika förvaltningsperspektiv

Om parterna har olika syn på hur förvaltningen ska skötas kan det skapa problem. Om till exempel en fastighet ägd av en bostadsrättsförening och en kontorsfastighet har en gemensam entré kan ägarna ha olika åsikter om hur den
ska förvaltas. Att inte ha den fulla kontrollen över förvaltningen och delvis vara
beroende av de andra deltagarna är en grundläggande orsak till tveksamheten
kring gemensamhetsanläggningar. [Täng, 2006]
8.1.3

Olika mål och förutsättningar

Fastighetsägare som samverkar med varandra upplever situationer där de inte
har samma mål med sitt ägande som negativa [Råckle, 2005]. Dessutom kan olika
förutsättningar i ägandet bli ett hinder. Exempelvis besitter ett specialiserat
fastighetsbolag, till skillnad från en bostadsrättsförening, en betydligt större
kunskap när det gäller bland annat förvaltning. Detta ojämna styrkeförhållande
kan skapa konikter. [Råckle, 2005] Därför eftersträvas ofta så självständiga
fastigheter som möjligt.
8.1.4

Samverkan vid påbyggnation

Ett av motiven till lagändringen om tredimensionell fastighetsindelning var att
det skulle underlätta att bygga på bentliga byggnader. Här kan dock vissa sam-

8.2 Byggnaders tekniska förutsättningar
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verkansproblem uppstå när det inte är fastighetsägaren själv som ska bygga på
sin byggnad. Om en exploatör ska bygga på en fastighet som förvaltas av någon
annan är det inte helt enkelt att hantera detta. Praktiska problem uppstår, till
exempel störningar för de bentliga hyresgästerna. [Täng, 2006]

8.1.5

Alternativ till gemensamhetsanläggning

I stället för att, i en byggnad med två fastigheter i olika plan, inrätta en gemensamhetsanläggning för byggnadens grund och tak, kan den nedre fastigheten
åläggas förvaltningsansvar för grunden och den övre för taket. Förutsättningarna ska dock vara de rätta och det gäller att kostnadsfördelningen blir någorlunda
jämn. [Täng, 2006]

8.2 Byggnaders tekniska förutsättningar
En byggnads tekniska egenskaper påverkar graden av samverkan mellan en tredimensionell och en urholkad fastighet i samma byggnad [Hedmark, 2005, s 7].
Därför måste de tekniska egenskaperna särskilt beaktas vid tredimensionell fastighetsindelning. Det gäller bland annat grund, stomme, värmeanläggning och
ledningar för vatten, el och värme. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan vissa olika funktioner och utrymmen i en byggnad antingen vara
gemensamma för de båda fastigheterna, eller separerade så att varje fastighet
har egen försörjning.
Vid tredimensionell fastighetsindelning i en byggnad blir de inblandade fastigheterna mer beroende av varandra och av vem den andra parten är. Samverkan
som fungerar i dagsläget kan fungera sämre när en fastighet byter ägare. Från
många håll poängteras därför vikten av att ha tydliga förvaltningsenheter, att
tydligt beskriva vilka ledningar och andra funktioner som nns i en byggnad, var
de nns samt vilka rättighetsförhållanden som råder och varför [Persson, 2006],
[Täng, 2006]. Det är viktigt för att undvika eventuell framtida osäkerhet och
tvister kring vad som egentligen gäller [Persson, 2006]. Hur tydligt beskriven en
fastighet är borde därför spela roll för dess värde ute på marknaden [Täng, 2006].
Med tanke på fastighetsägares och förvaltares syn på fastighetssamverkan, se
kapitel 8.1.1, blir de tekniska frågorna mycket viktiga vid tredimensionell fastighetsindelning. För att underlätta förvaltningen på lång sikt kan det därför vara
bra att göra en tydlig uppdelning av byggnadens funktioner och undvika att
blanda ihop dessa. Gemensamma lösningar bör bara användas där de verkligen
behövs [Carlbring, Hedström & Stjerndahl, 2006, s 19].
Det som ofta eftersträvas, som nämnts ovan, är så självständiga fastigheter
som möjligt. Beroende på om det gäller planerad eller bentlig bebyggelse är
förutsättningarna olika för att skapa separata fastigheter av den grad som eftersträvas.
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8.2.1

Faktorer som påverkar användningen

Teknisk separation vid nybyggnation

Bäst förutsättningar för att få fastigheterna, och samverkan mellan dem, så
som önskas nns av naturliga skäl vid nybyggnation. Då är det redan på planeringsstadiet möjligt att bestämma vilka funktioner och utrymmen som ska
vara gemensamma och inte. Även om det inte är aktuellt i planeringsstadiet,
bör tredimensionell fastighetsindelning ändå nnas i åtanke för att underlätta
en förändring av indelningen i ett senare skede [Persson, 2006].
8.2.2

Teknisk separation inom bentlig bebyggelse

Vid tredimensionell fastighetsindelning inom bentlig bebyggelse nns inte samma möjlighet att separera olika system som vid planering av ny bebyggelse. Den
teknik som redan nns inom en byggnad får styra. Det förekommer dock att
man vid tredimensionell fastighetsindelning väljer att separera tekniska installationer i bentliga hus, för att på så sätt skapa tydligare förvaltningsenheter.
[Persson, 2006] Som exempel kan nämnas ett fall där en fastighetsägare valde
att dra in ny försörjning, även om det bentliga systemet var fullt tillräckligt.
8.2.3

Hinder mot teknisk separation

Graden av separation varierar från fall till fall, och utgår ifrån byggnadens förutsättningar och sökandens och de olika verksamheternas behov. Kostnaderna
för separationen måste sättas i relation till de förtjänster som projektet kan föra
med sig [Täng, 2006]. I de fall där teknisk separation blivit aktuell har alltså bedömningen gjorts att kostnaderna är motiverade med hänsyn till vad fastighetsbildningsåtgärden totalt genererar [Persson, 2006]. Vid nybyggnation är det en
avvägningsfråga i vilken grad man ska separera. Då investeringskostnaderna för
era separata installationer/anläggningar är högre än för en gemensam är detta
en balansgång mellan kostnader och den nytta det för med sig. [Persson, 2006]
Kostnader för teknisk separation kan också utgöra ett hinder för tredimensionell
fastighetsbildning. Det nns fall där mindre bostadsrättsföreningar varit intresserade av att stycka av en del av fastigheten, men avstått av ekonomiska skäl.
[Stellinger, 2006]
I princip går det att genomföra en tredimensionell fastighetsbildning ovasett
hur tekniskt komplicerad en bentlig byggnad eller anläggning är. Projektet
blir bara mer eller mindre komplicerat. [Persson, 2006] Är det dock så att en
anläggning eller byggnad är alltför byggnadstekniskt avancerad kan nödvändig
teknisk separation innebära en alltför stor kostnad, som inte går att motivera
i förhållande till de förtjänster fastighetsbildningen i sin helhet för med sig
[Täng, 2006]. Det kan få som följd att endast större fastigheter eller fastigheter
med ett stort värde delas upp. Den nya fastighetsindelningen måste ju motivera
investeringen i att bygga om och separera tekniska system åt. [Pelles, 2006]

8.3 Planer och bestämmelser

8.2.4
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Teknik vid påbyggnation

En byggnads tekniska egenskaper spelar även roll i fall där en fastighet ska
byggas på en bentlig. Det kan krävas ganska omfattande förstärkningsåtgärder i den bentliga byggnaden för att påbyggnaden ska kunna genomföras.
[Täng, 2006].

8.3 Planer och bestämmelser
Detalj- och fastighetsplaner kan vara ett hinder mot tredimensionell fastighetsindelning. Det gäller framförallt äldre gällande planer som inte har anpassats till möjligheten att fastighetsbilda tredimensionellt. Redan i proposition
(2002/03:116) uttryckte bland annat lagrådet att planer och bestämmelser kan
utgöra ett hinder mot bildandet av tredimensionella fastigheter, framför allt under första tiden, och att det därmed kan dröja innan lagstiftningen får genomslag
i praktiken [Prop 2002/03:116, s 108].
Problemet uppstår främst vid tredimensionell fastighetsindelning inom bentliga byggnader och anläggningar, eftersom man oftast inte haft sådan indelning
i åtanke när detalj- och fastighetsplanerna upprättades. Fastighetsplaner har
inte sällan en traditionell fastighetsindelning, vilket innebär att en skiktning av
en bentlig byggnad strider mot sådan plan. När det gäller detaljplan behövs
en planändring för att exempelvis stycka av ett garage från en bostadsdel, om
planen saknar ett P-ändamål.
En ändring av en gällande plan tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet, prioritet och läge i landet. En mindre planändring behöver inte ta så
lång tid, men hur viktigt och prioriterat ett projekt är kan innebära olika lång
handläggningstid [Persson, 2006]. Även det geograska läget kan spela roll på
så sätt att det är vanligt att planer främst i de centrala delarna av Stockholm,
Göteborg och Malmö överklagas, vilket fördröjer processen. [Täng, 2006]
Det pågår ett arbete med att ta fram normer för hur detalj- och fastighetsplaner ska utformas framöver, för att de ska vara anpassade för tredimensionell
fastighetsindelning. [Persson, 2006]

8.4 Tidsaspekten
Vid genomförandet av ett omfattande projekt kan idag tidsåtgången bli mycket
lång, speciellt om det innefattar en ändring av detaljplan [Bjur & Levin, 2004,
s 18]. Generellt sett är ett tredimensionellt fastighetsbildningsärende mer tidskrävande för lantmäterimyndigheten än ett med traditionell fastighetsbildning.
Speciellt beskrivningen av byggnadens tekniska egenskaper är tidskrävande. Givetvis beror det på vilken typ av tredimensionell fastighetsbildning det är fråga
om och hur komplext fallet är. Ett exempel som framkommit är en förrättning,
där en kontorsdel separerats från bostäder och där mycket utrustning var ge-
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mensam. Förrättningen uppskattades ta fyra till fem gånger så lång tid som vid
en traditionell fastighetsbildning. Ett ärende där en bottenvåning med aärer
ska avstyckas från en fastighet som i övrigt är ämnad för bostäder, är i regel
mindre komplext. [Persson, 2006]
Tiden är en mycket viktig faktor vid en försäljning av en fastighet, för vilken det skulle kunna vara aktuellt med en tredimensionell fastighetsindelning
[Pelles, 2006]. I tidsaspekten nns också en osäkerhetsfaktor kring marknadens
utveckling. En avstyckning tar ofta minst ett år, vilket kan vara för lång tid för
en fastighetsägare att vänta i ett försäljningsskede. Det kan medföra att en fastighetsägare väljer att sälja en fastighet som en hel enhet i stället för att dela upp
den i era [Pelles, 2006]. Tiden kan därmed vara en anledning till att välja bort
tredimensionell fastighetsindelning, även om det nns en god potential för en
lyckad uppdelning. [Carlbring, Hedström & Stjerndahl, 2006, s 9], [Täng, 2006]
Möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning har funnits i tre år. Det innebär att det inledningsvis kan ta tid att vänja sig vid och lära sig att se de nya
möjligheter som en lagändring kan innebära. Lantmäteriet menade på förhand
att en ganska lång introduktionsperiod var att räkna med, där fastighetsmarknadens aktörer och kommuners planeringsorgan genomgår en lärandeprocess i
att se nya möjligheter och utveckla nya tillämpningar [Remissvar, s 25]. I och
med att lagändringen är så pass ny nns det också en möjlighet att man i stället
för att vara först ut hellre vill vänta och se hur väl de genomförda projekten
faller ut [Adolfsson, 2006].
8.5 Kunskap

Kunskapen om tredimensionell fastighetsindelning varierar bland olika fastighetsägare. Större fastighetsföretag har ofta en viss kunskap. De mindre fastighetsägarna, som har en eller ett par fastigheter i sitt bestånd, saknar i större
utsträckning kunskap om detta. [Adolfsson, 2006]
Bland de mindre fastighetsägarna nns bland annat många bostadsrättsföreningar. Styrelserna i dessa föreningar har oftast inte lika stor kunskap som till
exempel ett fastighetsföretag. De övriga boende har generellt mindre kunskap
och att få alla i en bostadsrättsförening att gå med på ett beslut om tredimensionell fastighetsbildning kan vara svårt. Att se möjligheterna, och inte bara
farorna, kan vara ett problem. [Adolfsson, 2006]
Sökande av en förrättning ska för lantmätaren kunna klargöra de förutsättningar som gäller i den aktuella byggnaden eller anläggningen. Det åligger också
den sökande att bistå lantmätaren med ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna genomföra förrättningen. [Adolfsson, 2006] Det innebär att
ytterligare krav på kunskap ställs på fastighetsägare.
Intresset för och funderingarna kring tredimensionell fastighetsbildning upplevs
som betydligt större nu, jämfört med för tre år sedan. Likaså nns tredimensionell fastighetsindelning med i planeringen i större utsträckning, det vill säga att
möjligheten beaktas och ses som ytterligare ett sätt att jobba med sina fastighe-
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ter. [Adolfsson, 2006], [Täng, 2006] Samtidigt hålls seminarier om tredimensionell fastighetsindelning för både fastighetsägare och lantmätare [Adolfsson, 2006],
[Persson, 2006].

8.6 Lagtekniska förhållanden
Utformningen av lagen styr hur tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen kan bildas. Lämplighetskraven i 3 kap. fastighetsbildningslagen utgör
grunden för denna prövning. En begränsning i användningen jämfört med traditionell fastighetsbildning är att tredimensionell fastighetsbildning endast får
användas om åtgärden är den lämpligaste, 3 kap. 1  fastighetsbildningslagen.
För att motverka en allt för splittrad fastighetsindelning nns en restriktiv linje
när det gäller att dela in en byggnad i era fastigheter.

8.6.1

Servitutsupplåtelse

Det har påtalats att det i gällande rätt inte nns möjlighet att upplåta servitut
i en byggnad med tomträtt [Persson, 2006], [Täng, 2006]. Byggnaden utgör lös
egendom, vilket är ett hinder eftersom servitut bara får upplåtas i fast egendom.
Situationen skulle kunna bli aktuell om en tredimensionell fastighet avstyckas i
en tomträttsbyggnad. Normalt borde hela byggnaden, det vill säga både den nya
fastigheten och övrig del av byggnaden inom den gamla tomträttsfastigheten,
också fortsättningsvis vara upplåtna med tomträtter [Lantmäteriet, 2003, s 41].
Problem kan då uppstå om servitutsrätt behövs för exempelvis hissar som går
genom byggnaden som är lös egendom.

8.6.2

Överföring av fastighetstillbehör

Genom överföring av fastighetstillbehör kan en byggnad eller annan anläggning
som är upplåten med servitut bli tillbehör till den härskande fastigheten i stället
för till den tjänande, 7 kap 14  fastighetsbildningslagen. Att på detta sätt låta
äganderätten övergå gäller bara fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1  jordabalken, och inte byggnadstillbehör. Anläggningar som hissar och rulltrappor kan
då inte överföras till den härskande fastigheten även om de enbart ska nyttjas
av den härskande. [Julstad & Sjödin, 2005, s 41] Frågan har uppmärksammats
i samband med tredimensionell fastighetsindelning. Det har delvis lösts genom
att den härskande fastigheten ur ett förvaltningshänseende ansvarar för servitutsupplåtelsen. [Täng, 2006]

8.7 Politiska förhållanden
Med anledning av regeringsskiftet under hösten 2006 ställdes tre frågor till alla riksdagspartier. Syftet var att få veta deras inställning till tredimensionell
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fastighetsindelning. Även Justitiedepartementet ombads ge sin syn, liksom att
svara på frågan om en uppföljning av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning kommer att genomföras, i enlighet med vad som sägs i proposition
(2002/03:116).
Justitiedepartementet samt fyra av sju riksdagspartier svarade. De var Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Via e-post ställdes den 1 november 2006 följande frågor:

•

Hur ser ni på lagändringen som gjordes 1 januari 2004?

•

Förespråkar ni några förändringar och är det i så fall en fråga som ni
aktivt kommer bedriva?

•

Hur är er inställning till ägarlägenheter?

Justitiedepartementet meddelade att den nya regeringen inte har tagit ställning
till om de olika krav som ställs i reglerna om tredimensionell fastighetsindelning
ska ändras eller inte. Inte heller har man tagit ställning till om det ska införas
bestämmelser om ägarlägenheter.
En uppföljning av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning planeras att
genomföras. Någon exakt tidpunkt är dock inte bestämd. [Justitiedepartementet, 2006]
Centerpartiet beskrev att de varit och är positiva till såväl tredimensionell fastighetsindelning som till ägarlägenheter. [Centerpartiet, 2006]
Moderaterna ställer sig positiva till att införa ägarlägenheter. [Moderaterna,
2006]
Vänsterpartiet var positiva till lagändringen och förespråkar i nuläget inte några
ändringar. Partiet ställer sig negativa till ägarlägenheter. [Vänsterpartiet, 2006]
Socialdemokraterna var positiva till lagändringen. Partiet ställer sig negativa
till ägarlägenheter. [Socialdemokraterna, 2006]

Kapitel 9

Analys
Den 1 januari 2004 trädde nya regler i kraft som möjliggör tredimensionell
fastighetsindelning i Sverige. Även om lagändringen innebar en öppning för att
fastighetsbilda på ett nytt sätt, var det samtidigt ingen helt ny situation. Fastigheter har sedan tidigare utnyttjats tredimensionellt. Dock innebar lagändringen
ett nytt verktyg för att lösa tidigare besvärliga fastighetsbildningssituationer,
och öppnade samtidigt upp för helt nya tillämpningsområden.
Det har fram till den 4 september 2006 bildats sammanlagt 97 tredimensionella
fastigheter och fastighetsutrymmen. Det förhållandevis ringa antalet begränsar vilka slutsatser som kan dras. I de fall där endast ett fåtal fastigheter eller
fastighetsutrymmen av en viss typ har bildats bör man vara försiktig med att
fastställa en tydlig trend. Att tredimensionell fastighetsindelning använts exempelvis fem gånger i samband med gångbroar behöver inte betyda att gångbroar
i sig är mer lämpade för tredimensionell fastighetsindelning eller på längre sikt
kommer att vara ett större tillämpningsområde än till exempel tunnlar, där tredimensionell fastighetsindelning hittills bara har använts i ett fall. Att en typ av
tredimensionell fastighet eller fastighetsutrymme hittills varit mer representerad
än en annan, kan vara en tillfällighet. Tiden får helt enkelt utvisa mer framöver.
Klart är i alla fall att inventeringsresultatet speglar vad som hänt fram till den
4 september 2004.

9.1 Lokalisering
Tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med tredimensionella
fastighetsutrymmen har bildats i hela landet. Det största antalet nns i de lite
större städerna, även om de också förekommer på mindre orter och utanför
tätbebyggelse.
Frågan är om det generellt går att säga var tredimensionell fastighetsindelning
är mest lämpad, det vill säga om det är ett så kallat storstadsfenomen. Det
kan vara inbjudande att, utifrån den statistik som presenterats, sätta ett lik-

62

Analys

hetstecken mellan koncentrationen kring de större städerna och lämpligheten.
Resonemanget bör i stället inriktas på vilken typ av objekt som utgör föremål
för tredimensionell fastighetsindelning, i stället för på var i landet de ligger.
En gångbro mellan två huskroppar kan vara lämplig som tredimensionellt fastighetsutrymme oavsett storlek på tätorten. Tredimensionell fastighetsindelning
kan alltså fungera lika bra inom en mindre ort som i en större stad. Avgörande
blir i stället att det i en större stad nns många er objekt som lämpar sig
för tredimensionell fastighetsindelning. I mindre städer nns exempelvis inte
aärsgallerior eller underjordiska garage i samma utsträckning som i de större. Kraftigt exploaterade områden är ett resultat av högre krav på eektivt
markutnyttjande, och därför blir behovet av tredimensionell fastighetsindelning
större, då generellt er samsas på en mindre yta. I förarbetena framkom att
problemen med den bentliga lagstiftningen upplevdes vara störst i högexploaterade områden, och därför är det inte anmärkningsvärt att tredimensionell
fastighetsindelning använts främst i centrala lägen.
Jämfört med centrala lägen i storstäderna kan dock mindre orter tänkas vara mer
känsliga för svängningar på marknaden. Att ha bostäder som ett komplement till
kontor eller aärsverksamhet kan på mindre orter i större utsträckning fungera
som en utjämnande faktor, om lokalerna har högre vakans vissa år [Täng, 2006].
Att dela upp byggnaden på era fastigheter kan då vara en mindre bra idé,
eftersom bostadsdelen bidrar till en stabilare ekonomi för fastighetsägaren. Två
till synes likadana objekt kan således ha olika förutsättningar för tredimensionell
fastighetsindelning beroende på dess läge.

9.2 Användning av tredimensionell fastighetsindelning
De nya lagreglerna har tillämpats på många olika typer av byggnader och anläggningar och i princip samtliga situationer som lyftes fram i förarbetena nns
representerade i verkligheten. Några av typerna förekommer i ertalet fall, medan andra endast förekommer en eller ett par enstaka gånger.

9.2.1

Skiktning

Den typ av tredimensionell fastighetsindelning som fått störst genomslag är
möjligheten att skikta byggnader. Framförallt har detta använts för att dela in
redan bentliga byggnader i mer än en fastighet, bland annat av förvaltningsmässiga skäl. Antalet genomförda fastighetsbildningar tyder på att marknaden
sett fördelar med att dela upp en byggnad på era fastigheter i stället för att
behålla den som en.
I de skiktade byggnaderna har huvudsakligen bostäder, garage och kommersiella lokaler bildat tredimensionella fastigheter eller utgjort de urholkade fastigheterna. Flera bostadsrättsföreningar som ägt fastigheter, som förutom bostäder
också innehållit lokaler av olika slag, har utnyttjat möjligheten att stycka av
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för att bilda en ren bostadsfastighet. När kunskapen om tredimensionell fastighetsindelning ökar bland föreningarna ute i landet och er fall från verkligheten
visar hur resultatet av en uppdelning blir, talar mycket för en ökning. Det gäller
givetvis också andra typer av fastigheter.
Även om tredimensionella fastigheter till övervägande del har bildats för att
dela upp olika verksamheter i samma byggnad på separata fastigheter innebär
inte det att fastighetsägare inte ser några problem med en sådan uppdelning.
I samband med uppdelningen, framför allt av en bentlig byggnad, uppstår
situationer där ägare av olika fastigheter måste samarbeta genom gemensamhetsanläggningar/samfällighetsföreningar. Många fastighetsägare och förvaltare
vill undvika samverkan, eftersom de upplever den som negativ. Grunden till det
är bland annat att de upplever att samverkan kan innebära problem i vissa situationer, särskilt om de samverkande fastigheternas ägare har olika förvaltningssyn
på och mål med sitt ägande. För att komma ifrån samarbete förekommer därför att man väljer att separera gemensamma funktioner, så att varje fastighet
i större utsträckning i stället är en egen fungerande enhet, mindre beroende av
grannfastigheten.
Givetvis kan det uppstå situationer där det är närmast omöjligt att separera
gemensamma funktioner. En byggnads tekniska system kan helt enkelt vara för
komplicerat för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att dela, med tanke på
vad projektet i sin helhet kan föra med sig. I ett sådant läge kan det därför bli
aktuellt att avstå från att fastighetsbilda tredimensionellt. I detta sammanhang
måste samverkansfrågan åter lyftas in. Alternativet till att separera skulle då
kunna vara att i stället acceptera de tekniska system som nns. Det tycks dock
snarare vara så att man helt enkelt anser att samverkan mellan fastigheter är
en så pass stor negativ faktor att man i stället för att samverka, föredrar att
helt avstå från att fastighetsindela tredimensionellt.
Frågan är hur stor betydelse den negativa inställningen till samverkan får för
användningen av tredimensionell fastighetsindelning. Att det har bildats tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen i ett ertal byggnader med
blandade verksamheter tyder på att man är beredd att samarbeta. Även om
man har ansett samverkan vara något negativt, har det funnits fördelar som har
övervägt. Samtidigt nns också situationer där tredimensionell fastighetsindelning har varit aktuell, men man valt att avstå. I vilken utsträckning är dock
inte känt.
Vad den negativa inställningen till samverkan grundar sig på kan diskuteras. Är
det enbart en attitydfråga eller bygger det på dåliga erfarenheter? Det senare
skulle kunna bero på en brist i den lagstiftning som berör samverkansfrågor,
då främst i anläggningslagen. Frågan om fastighetsägares syn på samverkan tas
inte upp i förarbetena, men bedömningen var att de regler om gemensamhetsanläggningar som fanns var fullt tillräckliga och inga ändringar gjordes. Det
här tyder på att lagreglerna, om samverkan genom gemensamhetsanläggningar
som verktyg, fungerar. Det går däremot inte att frångå det faktum att fastighetsägare med olika viljor och mål ska samarbeta om gemensamma intressen,
vilket är anledningen till att man ofta föredrar att ha så självständiga fastigheter
som möjligt. Det här gäller oavsett hur lagreglerna är utformade. Inställningen
kan antingen bero på en allmänt negativ syn eller på tidigare dåliga erfarenhe-
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ter. Varken det ena eller andra går att utesluta. Om inställningen kommer att
förändras framöver är svårt att säga, men det är tänkbart, efterhand som er
byggnader delas upp på era fastigheter och fastighetsägare får en större vana
att hantera samverkansfrågor mellan tredimensionella och urholkade fastigheter.
I samband med nybyggnation är frågan om separation av tekniken vid uppdelning av en byggnad på era fastigheter av lite annan karaktär. Om en byggnad
ska rymma era olika verksamheter nns möjligheten att redan vid planeringsstadiet bestämma i vilken utsträckning olika teknik och utrymmen ska vara
gemensamma eller ej, för att få de fastigheter som önskas. Även om tredimensionell fastighetsindelning inte är aktuellt vid projekteringstillfället har det
påtalats av lantmätare att projektören bör planera för en sådan för att underlätta vid en eventuell framtida förändring i fastighetsindelningen. Det innebär
i så fall att fastighetsbeståndet på sikt, om än i liten skala, blir mer anpassat
för tredimensionell fastighetsindelning och man undviker en del av de problem
som idag förekommer vid uppdelning av bentliga byggnader. Frågan är dock
vilken hänsyn den eller de som investerar i fastigheten tar till detta. Att ha så
renodlade enheter som möjligt innebär större investeringskostnader. En enhet
är ofta eektivare än era, till exempel kostar två värmeanläggningar mer än en
gemensam, både i investeringskostnader och drift. Det är alltså en kostnadsfråga
där byggherren i hög grad bestämmer i dessa frågor.
Skiktning av byggnader, det vill säga den tredimensionella fastighetsindelningen,
får inte ske i strid mot gällande planer och bestämmelser. Användningsbestämmelser i en detaljplan och fastighetsgränser i en fastighetsplan är två saker som
kan hindra en planerad tredimensionell fastighetsindelning inom en byggnad. I
proposition (2002:03/116) påpekades att det kan dröja innan de nya lagreglerna
slår igenom, eftersom planer ofta inte är anpassade för en tredimensionellt fastighetsindelning. En ändring av plan kan ta olika lång tid beroende på ärendets
komplexitet och myndigheters olika handläggningstid. Möjligheten att överklaga
ett beslut för också med sig att ett ärende kan fördröjas. Erfarenheterna säger
att en nödvändig mindre planändring inte har särskilt stor betydelse i sammanhanget, det vill säga att den inte utgör ett så stort hinder att man väljer att
avstå från en tredimensionell fastighetsindelning. Vid en försäljningsprocess är
dock tidsfaktorn viktig, varför risken för en tidskrävande planändring kan göra
att fastighetsägaren avstår. Det arbete som pågår med att ta fram normer för
hur detalj- och fastighetsplaner ska utformas framöver, kommer att innebära att
problemet med ej anpassade planer blir mindre på längre sikt.
Tidsfaktorn är viktig i en försäljningsprocess, särskilt om valet står mellan att
sälja fastigheten som den är eller uppdelad i era. Hur marknaden ser ut om ett
år går bara att spekulera i. Är marknadsläget gynnsamt är det mindre attraktivt
att påbörja en fastighetsbildningsprocess som man inte vet hur lång tid den
kommer att ta. Det är en osäkerhetsfaktor som ibland innebär att fastighetsägare
väljer att avstå från att dela upp byggnaden på era fastigheter, även om de ser
klara fördelar med en uppdelning. Tiden varierar hos olika lantmäterikontor.
En snabbare process och ett klart besked redan från början på hur lång tid
ärendet kommer att ta ger fastighetsägare helt andra förutsättningar och kan
göra tredimensionell fastighetsindelning mer attraktivt ur deras perspektiv.

9.2 Användning av tredimensionell fastighetsindelning

9.2.2
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Broar

Tredimensionell fastighetsindelning har använts vid sex tillfällen för att avgränsa broar, främst gångbroar. Broar är ett tydligt exempel på där tredimensionell
fastighetsindelning är ett bra verktyg, då de ofta går över en fastighet för ett helt
annat ändamål. Dessa situationer har tidigare lösts genom servitutsbildning, vilket också idag ofta är en möjlig lösning. Tredimensionell fastighetsindelning var
inte ett nödvändigt medel för att kunna lösa situationerna, men samtidigt har
det visat sig att det fanns ett behov eftersom tredimensionell fastighetsindelning
i ett antal fall har varit ett lämpligare alternativ. En fördel är att fastighetsindelningen blir mer logisk och gränserna tydligare visar vad som hör till respektive
fastighet.
När det gäller bentliga broar, som går över annan fastighet och till vilka rätt
säkerställts sedan tidigare genom servitutsupplåtelse, nns det ingen anledning
att förändra situationen genom fastighetsreglering. Tredimensionell fastighetsindelning för broar blir därför främst aktuellt vid nyanläggning av en bro eller
i samband med ett annat fastighetsbildningsärende som rör den aktuella fastigheten.
9.2.3

Bergrum och tunnel

Tredimensionell fastighetsindelning har använts tre gånger för avgränsning av
bergrum. Bergrum och tunnlar är tydliga exempel på där tredimensionell fastighetsindelning lämpar sig bra. Skidtunneln i Torsby är hittills den enda tunnel
som är en tredimensionell fastighet. Det är visserligen ett bra exempel på där
ett tunnelprojekt lösts med detta nya medel, men inte ett sådant som lagstiftarna i första hand tänkte sig. Att tredimensionell fastighetsindelning inte har
använts för till exempel järnvägstunnlar, kan bero på att det ofta handlar om
stora, tidskrävande projekt som tar längre tid att genomföra än drygt två och
ett halvt år, som är så länge som lagreglerna funnits då undersökningen gjordes.
Dessutom är sådana projekt relativt få till antalet. Med tanke på tidsaspekten
på stora järnvägstunnelbyggen kan ett idag aktuellt projekt ha en detaljplan
som antagits långt tidigare, innan tredimensionell fastighetsindelning var aktuellt, och därför ej vara förenlig med sådan. Att ändra planen görs bara om det
verkligen behövs. På samma sätt ändrar man inte bentlig fastighetsindelning
om det inte nns någon anledning. Fungerar den lösning som tidigare valts väljer
man att behålla den, särskilt eftersom det också är en kostnadsfråga.
9.2.4

Förtätning

Förtätning genom att bygga på höjden på redan bentlig bebyggelse har tillämpats vid två tillfällen, i Västerås och Ljungby. Någon påbyggnation med hjälp
av tredimensionell fastighetsbildning har alltså inte skett exempelvis i Stockholm, Göteborg och Malmö, där det ofta är brist på centralt belägen mark och
höga krav på eektivt markutnyttjade. Det kan därför te sig lite egendomligt
att tredimensionell fastighetsindelning inte varit vanligare vid denna typ av för-
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tätningsprojekt. Dock kan det vara relativt krävande att initiera ett projekt
av detta slag, särskilt om någon annan än fastighetsägaren är initiativtagare.
Först och främst krävs outnyttjad eller ny byggrätt. Dessutom krävs, förutom
en vilja från fastighetsägaren att genomföra projektet, också rätt tekniska förutsättningar.
En byggnads tekniska egenskaper är av betydelse på så sätt att det kan krävas
förstärkningsarbeten i den bentliga byggnaden för att det ska vara möjligt att
bygga ovanpå den. Projektet som helhet måste dock vara lönsamt för att det
överhuvudtaget ska vara aktuellt att genomföra.
En större fråga i sammanhanget är dock den som rör samverkan mellan den
bentliga och tillbyggda fastigheten. Det gäller inte bara i den mening som diskuterats i kapitel 9.2.1, utan också i samband själva byggnationen. Om det är
en annan exploatör, och inte fastighetsägaren själv, som ska bygga ovanpå den
bentliga byggnaden, krävs ofta ett långtgående samarbete, särskilt med hänsyn till bentliga hyresgäster. För att komma åt utrymmen ovanför byggnaden
behövs rätt till dem genom servitut. Endast en överenskommelse med fastighetsägaren är att anse som en alldeles för bräcklig lösning. Dessa frågor måste
lösas på ett tillfredsställande sätt för ett projekt likt detta ska kunna gå att
genomföra.
Ett argument för lagändringen var att förtätning genom påbyggnation skulle
förenklas med hjälp av tredimensionell fastighetsindelning. Att det bara nns
två fall borde antingen bero på att behovet av ett nytt medel inte var så stort,
eller på att andra faktorer har begränsat användningen. Tredimensionell fastighetsindelning har gjort det enklare att bygga till en byggnadsdel, exempelvis
för ett annat ändamål än ursprungsfastighetens. Tidigare krävdes att fastighetsägaren ville och kunde nansiera, och sedan förvalta tillbyggnaden. Nu kan
nansieringen lösas genom att en luftfastighet bildas, samtidigt som ägaren till
ursprungsfastigheten inte behöver äga och förvalta tillbyggnaden. Det nns dock
många andra frågor som gör det till ett komplicerat projekt. Främst är projektet
beroende av en initiativtagare, av viljan hos fastighetsägare och av hur frågor
om samverkan under och efter byggnationen ska lösas. Ett behov av nya regler
fanns, då förtätning sker kontinuerligt. Tredimensionell fastighetsindelning ger
numera bättre förutsättningar vid påbyggnation, även om frågor återstår att
lösa.

9.2.5

Komplicerade och kapitalkrävande projekt

På förhand var större komplicerade och kapitalkrävande projekt ett av de områden där tredimensionell fastighetsindelning antogs komma att få stor användning. Som tidigare har konstaterats är det svårt att göra en avgränsning över
vad som är ett mer eller mindre komplicerat och kapitalkrävande projekt. Något
projekt likt större kommunikationsanläggningar har dock inte förekommit. Det
beror delvis på att kort tid gått sedan lagändringen kom.
En annan orsak kan vara att projekt av detta slag inte är så vanliga, varken
som nybyggnadsprojekt eller när det gäller förändring inom bentlig bebyggel-
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se. Med tanke på komplexiteten i de byggnader och anläggningar som avses, kan
troligtvis tredimensionell fastighetsindelning i någon form vara till stor användning. Behovet är således stort, även om antalet projekt är få.
När det gäller byggnader eller anläggningar som är under uppförande kan det
ta lång tid innan dessa projekt är färdiga och i sin tur registreras. Det innebär
att ärenden som faktiskt är under genomförande inte syns förrän efter lång tid
i statistiken, till skillnad från andra mindre omfattande och snabbare objekt.
Om några år borde man därför tydligare kunna se tendenser.
Att använda tredimensionell fastighetsindelning för att förbättra situationen inom bentliga byggnader med rättsligt komplicerade lösningar lyftes också fram
i förarbetena. Hittills har detta inte tillämpats, även om det borde nnas ett
ertal möjliga objekt. Avgörande är troligen att så länge de rättighetersförhållanden som råder fungerar tillfredsställande nns inget behov av att göra några
förändringar. Att omstrukturera rättigheter och avtal kan vara både tidskrävande och kostsamt.

9.3 Lagreglernas utformning
I detta avsnitt diskuteras utformningen av de regler som aktualiseras vid tredimensionell fastighetsindelning och vilken roll den har i sammanhanget.
Reglerna om tredimensionell fastighetsindelning utformades medvetet restriktiva. Orsaken var att undvika en uppsplittring av fastighetsbeståndet. Inställningen var i princip att det är bättre att vara restriktiv i början för att sedan
vid behov ändra reglerna utifrån de erfarenheter som man har fått. Givetvis
spelar detta roll för i vilken utsträckning möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning har tillämpats.
En lagteknisk begränsning är att en tredimensionell fastighet måste omfatta
minst fem bostadslägenheter. Utan denna begränsning hade sannolikt många
er tredimensionella fastigheter bildats. Samtidigt är inte lagen anpassad för
den fastighetsbildning som skulle bli aktuell om begränsningen skulle tas bort.
Detta diskuteras vidare i kapitel 9.4.
En annan typ av restriktiv utformning av lagen är att tredimensionell fastighetsindelning endast är tillåten om det står klart att det är den lämpligaste
åtgärden för att tillgodose ändamålet. Däremot sägs inte att den då ska användas. Det torde innebära, förutsatt att två åtgärder är lämpliga, att en lantmätare kan välja en servitutslösning före tredimensionell fastighetsbildning, trots
att den sistnämnda är lämpligare. Vilken åtgärd som är lämpligast är givetvis
en bedömningsfråga, och kanske ofta svår att avgöra. En annan utformning av
regeln, exempelvis att tredimensionell fastighetsindelning ska användas om det
står klart att det är den lämpligaste åtgärden, hade sannolikt inneburit en mer
frekvent användning. Det hade på sätt och vis inneburit att lantmätare i större
utsträckning hade behövt beakta detta alternativ.
Vid uppdelning av en byggnad på era fastigheter säger de erfarenheter som
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nns att ägarna av den tredimensionella respektive urholkade fastigheten vill
samverka genom gemensamhetsanläggningar så lite som möjligt. När reglerna
om tredimensionell fastighetsindelning infördes ansåg lagstiftarna att det inte
behövdes någon förändring av bestämmelserna kring gemensamhetsanläggningar och ocialservitut. Det är upp till lantmätaren att tillförsäkra de rättigheter
som behövs. Erfarna lantmätare inom branschen har påtalat vikten av att i
förrättningshandlingarna tydligt beskriva rättigheter och tekniska förhållanden
i en byggnad och att för gemensamhetsanläggningar noga förklara andelstalen
och motivera dess storlek. Det ger en ökad förståelse och minskar risken för egna tolkningar och tvister. Tveksamheten till gemensamhetsanläggningar skulle
kunna minska om anläggningsbesluten är tydligare.
Beskrivningen av gemensamhetsanläggningar, motiveringen och förklaringar till
valet av andelstal skiljer sig åt i noggrannhet i de förrättningar som gjorts
med tredimensionell fastighetsbildning. Det är lantmätarens bedömning som
avgör hur väl besluten ska beskrivas. En förstärkning av reglerna som vägleder
lantmätaren vid inrättande av gemensamhetsanläggningar för tredimensionella
och urholkade fastigheter skulle på sikt kunna skapa en tydligare gemensam
förvaltning och ge en mer positiv inställning till samverkan. Det är alltså inte
gemensamhetsanläggningen som verktyg i sig som är ett problem. Tvärtom, det
behövs då någon form av fastighetssamverkan i de allra esta fall blir aktuell
då en tredimensionell fastighet bildas.
Ett problem som påtalats i samband med tredimensionell fastighetsbildning gäller servitut. Det är inte möjligt att överföra ett byggnadstillbehör som innehas
med servitutsrätt till den härskande fastigheten. Följden blir att utrymmet inte
kan innehas med äganderätt av den som utnyttjar det. Ibland kan lösningen
vara att ägaren till den härskande fastigheten i stället får förvaltningsansvar
för utrymmet. Problemet är således inte av så stor betydelse att det påverkar
användningen av tredimensionell fastighetsindelning.
I övrigt nns inga indikationer på att det skulle vara något i utformningen av de
aktuella lagreglerna som utgör ett hinder för tredimensionell fastighetsindelning.

9.4 Tredimensionell fastighetsindelning framöver
9.4.1

Politiska beslut

Sedan reglerna om tredimensionell fastighetsindelning trädde i kraft har det
skett ett regeringsskifte i Sverige. Enligt proposition (2002/03:116) ska en uppföljning av de nya bestämmelserna göras, dock inte angivet när. Den socialdemokratiska regering som regerade vid regeländringen har inte gjort någon.
Efter riksdagsvalet hösten 2006 styr nu en borgerlig regering som planerar en
uppföljning av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning. Vad utredningen kommer fram till och vilka eventuella regeländringar som kan komma att bli
aktuella får framtiden utvisa.
I samband med uppföljningen är det troligt att frågan om så kallade ägarlä-
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genheter återigen blir aktuell. Till skillnad från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har de borgerliga partierna generellt en mer positiv inställning till
en äganderättslig indelning av lägenheter. Moderaterna och Centerpartiet har
svarat entydigt att de vill införa ägarlägenheter.
Lagtekniskt är det begränsningen, att en tredimensionell fastighet måste omfatta minst fem bostadslägenheter, som hindrar att en lägenhet idag kan utgöra en
egen fastighet. I praktiken är det dock en mycket större fråga än så. Dels för att
en helt ny boendeform som denna väcker många bostadspolitiska frågor, dels för
att andra lagregler som aktualiseras i samband med en sådan typ av fastighetsbildning antagligen måste ses över och förstärkas. En fråga är den kring vilka
regler som ska gälla vid uthyrning, det vill säga i vilken utsträckning man får
hyra och vilket besittningsskydd hyresgästen ska ha. Grannelagsrättsliga frågor,
som rör till exempel hur man ska komma till rätta med störande grannar, och
frågor kring samverkan kring exempelvis gemensamma utrymmen blir också aktuella. Betänkandet Att äga sin lägenhet från 2000 års ägarlägenhetsutredning
tar delvis upp och behandlar dessa frågor. Om och när frågan aktualiseras igen
kan säkerligen erfarenheter från de första åren med tredimensionell fastighetsindelning vara till nytta.

9.4.2

Förväntningar

Lantmäteriet gjorde 2003 en marknadsbedömning av det förväntade antalet bildade tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen under lagändringens
första år. Antalet objekt bestämdes till 200 stycken [Eriksson, 2006]. Under 2004
bildades totalt 22 tredimensionella fastigheter och traditionella fastigheter med
tredimensionella fastighetsutrymmen och till och med 4 september 2006 har
det bildats 97 stycken. Fram till 6 december 2006 har ytterligare 26 tillkommit.
Lantmäteriet menade på förhand att det troligen skulle ta ett tag innan de olika
aktörerna tog till sig möjligheterna med de nya reglerna. Antalet registrerade
fastigheter har hittills ökat för varje år, även om antalet inte motsvarar den uppskattning som gjordes. Lantmäteriets bedömning var alltså något optimistisk.
Trots att det har gått tre år sedan reglerna ändrades är tredimensionell fastighetsindelning fortfarande att betrakta som en nyhet inom svensk fastighetsrätt.
Det tar ett tag för fastighetsägare och en bransch att vänja sig vid en ny lag och
se möjligheterna. Det kan också nnas en viss försiktighet, att man hellre väntar
och ser hur det går för andra projekt innan man påbörjar något själv. Med tiden kommer tredimensionell fastighetsindelning troligtvis i större utsträckning
vara ett naturligt alternativ vid planering av ny bebyggelse och utvecklig av
förvaltning i bentliga byggnader. Större byggnads- eller anläggningsprojekt innebär en lång process, från initiering, via planläggning, till färdigställande. I
detta sammanhang är tre år en kort period, vilket klart påverkar antalet större
projekt som hittills genomförts med tredimensionell fastighetsindelning.
Antalet tredimensionella och urholkade fastigheter är förhållandevis litet, och
än färre har hunnit säljas igen efter fastighetsbildningstillfället. Hur dessa objekt på längre sikt tas emot av aktörerna ute på marknaden kan ge värdefulla
erfarenheter. Hur aktörerna reagerar på och upplever olika lösningar på bland
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annat tekniska frågor och därtill hörande samverkansfrågor kan ge vägledning
vid bildande av nya tredimensionella fastigheter.
Att renodla verksamheter genom att dela upp byggnader i era fastigheter ger
en annan köparkrets. Det nns exempelvis er potentiella köpare till en fastighet för enbart kommersiell verksamhet än till en fastighet för ett kombinerat
aärs- och bostadsändamål. Däremot säger erfarenheterna hittills att många
nansiärer är skeptiska till tredimensionella fastigheter. Det är bara i ett tidigt
skede och om inställningen förändras när objekten börjar komma i cirkulation
ute på marknaden återstår som sagt att se. Om denna typ av fastigheter visar
sig fungera bra utan att det uppstår någon form av typiska problem för dem
är det troligt att objekten i allt större utsträckning kommer att betraktas som
vilka andra fastigheter som helst, vilket leder till er intresserade köpare. Det
är tänkbart att det dyker upp företag nischade på uppdelning av byggnader på
era fastigheter, när marknaden för detta blir tillräckligt stor.
Sammanfattningsvis kommer troligen ökningen av antalet tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen att ske i snabbare takt i fortsättningen. Tredimensionell fastighetsindelning är ännu inte ett naturligt verktyg som fått någon mer allmän användning. I takt med att er och er upptäcker den nya
lagreglernas möjligheter ökar tillämpningen av tredimensionell fastighetsindelning. Vissa typer av tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen har
bara förekommit vid ett fåtal tillfällen, dessa situationer kan väntas få ett större
genomslag. Likaså är det möjligt att nya användningsområden som inte uppmärksammats tidigare, upptäcks.
Det var svårt att på förhand bedöma hur stort behovet av tredimensionell fastighetsindelning egentligen var. Antalet bildade tredimensionella fastigheter och
fastighetsutrymmen ger ett visst svar. Nästan 100 bildade under de första drygt
två och ett halvt åren, visar på att tredimensionell fastighetsindelning fyller en
funktion.

Kapitel 10
Slutsats
Fram till 4 september 2006 har 50 tredimensionella fastigheter och 47 traditionella fastigheter med tredimensionella fastighetsutrymmen bildats, sammanlagt
97 stycken. Det har skett en ökning för varje år sedan lagreglerna trädde i kraft
den 1 januari 2004. Tredimensionell fastighetsindelning har använts främst i de
större städerna. Det beror på att antalet situationer där tredimensionell fastighetsindelning kan bli aktuell är er på större orter, inte att objekten i sig
där är bättre lämpade för sådan indelning. Det stämmer överens med vad som
påtalades i förarbetena, att behovet upplevdes som störst i större städer.
De tredimensionella fastigheter som bildats, har framför allt bildats för bostads(17 stycken), parkering/garage- (15) och kommersiella (12) ändamål. De tredimensionella fastighetsutrymmena har varierande användning och storlek. Bland
annat förekommer gångbroar, bergrum och del av byggnad. Tredimensionell fastighetsindelning har i två tredjedelar av fallen använts inom bentlig bebyggelse,
resten vid nybyggnation.
Tredimensionell fastighetsindelning har använts i nästan samtliga av de huvudsituationer där det i förarbetena ansågs nnas ett behov. Skiktning av byggnad
dominerar och det är tydligt att det nns ett behov av att dela in en byggnad
med era verksamheter i olika fastigheter. Det fanns ett behov av nya regler för
att underlätta förtätningsprojekt. Tredimensionell fastighetsindelning har gjort
dem lättare att genomföra, dock kvarstår problem, vilket kan förklara att verktyget endast använts två gånger. Broar, tunnlar och bergrum lyftes fram som
exempel och har fått en viss användning. Rättigheter för dem kan fortfarande
lösas med servitut. Eftersom tredimensionell fastighetsindelning har tillämpats
i några fall tyder det på att behovet inte var obefogat och att det varit den
lämpligaste lösningen. Tredimensionell fastighetsindelning har inte används i
samband med några stora, komplicerade och kapitalkrävande projekt som kommunikationsanläggningar. Därmed inte sagt att det inte nns något behov. En
centralstation inrymmandes många olika verksamheter är ett bra exempel på
var tredimensionell fastighetsindelning skulle vara användbar. De främsta orsakerna är i stället att sådana projekt är få till antalet och att de tar lång tid att
genomföra. Det ska ses mot bakgrunden att tredimensionell fastighetsindelning
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vid undersökningstillfället endast varit möjlig i drygt två och ett halvt år.
De faktorer som påverkar användningen av tredimensionell fastighetsindelning
är en tveksamhet till samverkan mellan fastigheter inom samma byggnad, byggnadstekniska egenskaper, detalj- och fastighetsplaner, kunskapen om tredimensionell fastighetsindelning, lagens utformning och tiden.
Vid uppdelning av en byggnad med olika verksamheter i era fastigheter ställs
ökade krav på samverkan mellan fastigheter, särskilt om utrymmen och tekniska funktioner blir gemensamma för fastigheterna. Fastighetsägare vill dock
generellt i så stor utsträckning som möjligt undvika samverkan genom gemensamhetsanläggningar. Den påverkan det får för tredimensionell fastighetsindelning är att fastighetsägare väljer att separera gemensamma funktioner för att
fastigheterna ska fungera så självständigt som möjligt. Byggnadens tekniska
egenskaper kan vara sådana att kostnaden för en teknisk separation blir för
stor i förhållande till vad projektet i helhet för med sig. Det kan innebära att
fastighetsägare väljer att avstå från att dela in sin fastighet tredimensionellt.
Gällande detalj- och fastighetsplaner är inte alltid anpassade till tredimensionell fastighetsindelning. En ändring innebär en längre fastighetsbildningsprocess.
Anses tiden vara för lång kan två olika situationer uppstå. Om tredimensionell
fastighetsindelning krävs för att nå ett önskat resultat, kan det innebära att
man helt avstår. Finns däremot en alternativ lösning, kan den framstå som mer
attraktiv. I många fall rör det sig om mindre ändringar som inte är så tidskrävande. Därför får ej anpassade planer i dessa situationer inte så stor inverkan
på användningen av tredimensionell fastighetsindelning.
I ett försäljningsskede är tiden en viktig faktor då beslut ska tas om en fastighet
ska säljas som en eller era enheter. Risken för en utdragen förrättning kan bli
avgörande.
Tredimensionell fastighetsbildning är bara tillåten om det är den lämpligaste åtgärden. Reglerna utformades medvetet restriktiva, vilket påverkar i vilken
utsträckning de har använts. I övrigt nns inget som tyder på att något i utformningen av de aktuella lagreglerna är ett hinder för tredimensionell fastighetsindelning.
Trots att det har gått tre år sedan reglerna ändrades är tredimensionell fastighetsindelning fortfarande att betrakta som en nyhet inom svensk fastighetsrätt.
Det tar tid för en så pass stor förändring att bli ett naturligt verktyg. I takt
med att nya fastigheter bildas och kommer ut till försäljning ökar kunskapen
och medvetenheten inom branschen.
Även om antalet tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen inte motsvarar de förväntningar som på förhand ställdes, visar det faktum att nästan
100 har bildats på att tredimensionell fastighetsindelning fyller en funktion.
Det är troligt att ökningen av antalet bildade tredimensionella fastigheter och
fastighetsutrymmen kommer ske i snabbare takt framöver.
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Bilaga A
Inventeringsmall A
FASTIGHETSBETECKNING
Typ: Tredimensionell fastighet
Typ av anläggning:
Läge:
Tillkomst och bakgrund:
Omfångsbeskrivning:
Ändamål:
Ändamål, urholkad fastighet:
Ägare:
Ägare av stamfastighet:
Sökande av förrättning:
Ankomstdatum ansökan:
Datum för registrering av förrättning:
Utbredning i horisontalplanet:
Rättigheter:
Servitut:
Gemensamhetsanläggning:
Övrigt:

Bilaga B
Inventeringsmall B
FASTIGHETSBETECKNING
Typ: Tredimensionellt fastighetsutrymme
Typ av anläggning:
Läge:
Tillkomst och bakgrund:
Omfångsbeskrivning tredimensionella fastighetsutrymmet:
Ändamål:
Användning tredimensionella fastighetsutrymmet:
Ägare:
Ändamål, urholkad fastighet:
Sökande av förrättning:
Ankomstdatum ansökan:
Datum för registrering av förrättning:
Utbredning i horisontalplanet:
Rättigheter:
Servitut:
Gemensamhetsanläggning:
Övrigt:

Bilaga C
Intervjumall
Namn: Cecilia Adolfsson
Arbetsplats
Utbildning
Befattning
Kort bakgrund

A

Utifrån vilka erfarenheter svarar du på frågorna om tredimensionell fastighetsindelning?
På vilket sätt kommer du i ditt jobb i kontakt med tredimensionell fastighetsbildning, främst med vilka frågor?
Vad var din inställning till lagändringen före den trädde i kraft? Det vill säga
vad trodde du den skulle betyda för ditt verksamhetsområde, vilka möjligheter
den skulle ge?

B

Vad är din erfarenhet av fastighetsägares syn på fastighetssamverkan?
Inställning? Kommentar? Hur har du upplevt det här?
Har du något exempel på där det inom en tredimensionell fastighet blivit problem just på grund av samverkanssvårigheter?

C

På vilket sätt påverkas tredimensionell fastighetsindelning av en byggnads konstruktion?
Kan en byggnads konstruktion vara avgörande för om man väljer att genomföra

en tredimensionell fastighetsindelning eller inte?
Problem vid bentlig bebyggelse kontra nybyggnation? Dina synpunkter.

D
Hur upplever du kunskapen om tredimensionell fastighetsindelning bland fastighetsägare? Hur påverkar det användandet?
Hur uppfattar du att kunskapen bland fastighetsägare, organisationer och allmänhet har förändrats från lagens inträdande till idag?
Ser du någon förändring i efterfrågan och i olika aktörers kunskap?
Känner du till andra faktorer som påverkar användandet av tredimensionell
fastighetsindelning?
Finns det något i lagtexten, vad gäller tredimensionell fastighetsindelning, som
du tycket behöver förändras eller som du har hört att det nns efterfrågan på?
Hur ser du på lagen/möjligheten nu jämfört med före och när den trädde i kraft?
Hur ser du på framtidsutsikterna? Är lagen här för att stanna? Motsvarade
den dina förväntningar?

Bilaga D
Intervjumall
Namn: Åke Persson
Arbetsplats
Utbildning
Befattning
Kort bakgrund

A

Du har tidigare nämnt att man vid nybyggnation bör projektera med hänsyn
till olika tänkta verksamheter i en byggnad. Vad innebär det mer konkret?
Gäller detta vid all typ av nybebyggelse eller främst när det kan bli fråga om
tredimensionell fastighetsindelning?
Är det vanligt med teknisk separation även inom bentliga byggnader? Vilka
erfarenheter har du av detta?
Kan en byggnads tekniska egenskaper vara sådana att man väljer att avstå från
tredimensionell fastighetsindelning?

B

Vilka är dina erfarenheter av fastighetsägares syn på samverkan?
Har du något exempel på där det inom en tredimensionell fastighet blivit problem just på grund av samverkanssvårigheter?
Hur brukar du tänka i valet mellan att använda servitut eller gemensamhetsanläggning?

C

Hur upplever du att fastighetsägare känner till möjligheten tredimensionell fas-

tighetsindelning?
Har du märkt någon förändring i antalet förfrågningar om tredimensionell fastighetsindelning, nu jämfört med när lagen kom?

D
Är tredimensionella fastighetsärenden med omfattande än traditionella?

E
Vilka är dina erfarenheter av att detalj- och fastighetsplaner inte är anpassade
för tredimensionell fastighetsindelning?
Har du upplevt att man valt att inte genomföra en tredimensionell fastighetsindelning eftersom en ändring av bentlig/upprättande av en ny detaljplan varit
nödvändig?
Hur stort hinder är det här i praktiken?

F
Finns det något i lagtexten, vad gäller tredimensionell fastighetsindelning, som
du tycket behöver förändras eller som du har hört att det nns efterfrågan på?

G
Känner du till andra faktorer som påverkar användandet av tredimensionell
fastighetsindelning?
Ökar eller minskar efterfrågan?
Hur ser du på lagen/möjligheten nu jämfört med före och när den trädde i kraft?
Hur ser du på framtidsutsikterna? Är lagen här för att stanna?
Motsvarade den dina förväntningar?

Bilaga E
Intervjumall
Namn: Ulf Täng
Arbetsplats
Utbildning
Befattning
Kort bakgrund

A

Vilka erfarenheter har du av att man separerar tekniken i en byggnad?
Hur resonerar fastighetsägare kring kostnader för teknisk separation?
Hur ser fastighetsägare/investerare på samverkan genom gemensamhetsanläggningar? Varför?

B

Hur upplever du att fastighetsägare känner till möjligheten till tredimensionell
fastighetsindelning?
Vilka är dina erfarenheter av att detalj- och fastighetsplaner inte är anpassade
för tredimensionell fastighetsindelning?
Är det tidskrävande att ändra?
Vilka eekter kan det få?

C

Upplever du att det är något i lagens utformning som hindrar användandet av
tredimensionell fastighetsindelning?

D

Känner du till något annat som påverkar användandet av tredimensionell fastighetsindelning?
Har du varit med om något fall där tredimensionell fastighetsindelning inte har
blivit av?
Hur ser du på lagens framtidsutsikter?

Bilaga F
Intervjumall
Namn: Mikael Stellinger
Arbetsplats
Utbildning
Befattning
Kort bakgrund

A

Vilka är dina erfarenheter av fastighetssamverkan vid tredimensionell fastighetsindelning?
Vilka är dina erfarenheter av önskemål om teknisk separation?
Vilka är din erfarenheter av vilken roll kostnaderna för teknisk separation spelar?

B

Vilka frågor blir aktuella vid en tredimensionell fastighetsbildning, jämfört med
vid ett traditionellt ärende?

Bilaga G
Inventeringsresultat
I tabell G.1 används följande förkortningar:
Under typ :
F  tredimensionell fastighet
U  tredimensionellt fastighetsutrymme

Under Bef/ny :
B  Tredimensionell fastighetsbildning inom bentlig bebyggelse.
N  Tredimensionell fastighetsbildning i samband nybyggnation.

048404/30
056204/60
1480K2005F246
1480K2004F194
1480K2004F193
1480K2005F220

1480K2005F310
1480K2004F369

Eskilstuna Källstalöt 1:3

Finspång Borggård 2:1

Göteborg Amhult 109:2

Göteborg Gullbergsvass 17:2

Göteborg Haga 21:19

Göteborg Heden 34:16

Göteborg Heden 34:21

Göteborg Inom Vallgraven 64:30

Göteborg Johanneberg 31:13

...

20811796

Borlänge Sör Romme 40:6

Fortsättning på nästa sida

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

U

U

U

U

U

U

U

U

U

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Typ Bef/
ny
U B

Byggnad

Byggnad

Gångbro

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Handel/
Byggnad
kontor
Utbildning/ Gångbro
forskning

Kontor

Mässa

Utbildning

Handel/
kontor
Hotell

Kraftverk

Industri

Flygplats

Ändamål

Tabell G.1: Inventeringsresultat

Gamla Livförsäkrings AB SEB Tryggliv
Chalmersfastigheter AB

Mässans Gata AB

Svenska Mässans stiftelse

Akademiska Hus i Göteborg AB

Host Grand i Umeå AB

Sar Amhult KB

AB Borggårds Bruk

Brunnsta Industrihus KB

Dala Airport AB

Ägare

1480K2004F349
1480K2004F349
1480K2004F290
1480K2006F97
1283K16124
1283K16077
1283K15706
1283K15706
1283K15706
1283K15882
0680K3314

Göteborg Majorna 140:23

Göteborg Majorna 140:24

Göteborg Masthugget 34:7

Göteborg Sannegården 37:5

Helsingborg Erik Dahlberg 10

Helsingborg Fiskaren 43

Helsingborg Gamla Staden 7:102

Helsingborg Gamla Staden 7:103

Helsingborg Gamla Staden 7:104

Helsingborg Minerva 35

Jönköping Apeln 43

Fortsättning på nästa sida. . .

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

U

F

F

F

F

F

F

F

U

N

B

N

N

N

B

B

B

N

Parkering

Bostad

Pumpstation
Handel

Garage

Handel

Bostad

Bostad

Kontor

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
F N
Hantverk/
kontor
F N
Parkering

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Övrigt

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Gångbro

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Jönköpings kommuns Parkerings AB

Brf Minerva 35

Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun

Brf Fiskaren 40

Brf Terrassen

AB Kapellteknik Leif Eriksson

KB Pirogen 7 /Stena Fastigheter/

Hantverkslokaler På Klippan AB

Hantverkslokaler På Klippan AB

Ägare

0680K3145
0680K3180
108204/41
108204/41
108006/34
1780K2006/31
1780K2004/59
1780K2005/60
1780K2006/68
25F2006/156
1983837

Jönköping Harven 4

Jönköping Hälsan 4

Karlshamn Västergötland 7

Karlshamn Västergötland 8

Karlskrona Garvaren 27

Karlstad Druvan 14

Karlstad Druvan 20

Karlstad Druvan 21

Karlstad Lantmätaren 7

Kiruna Abisko 1:49

Köping Sjötullen 1:53

Fortsättning på nästa sida. . .

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

U

U

U

F

F

U

F

U

U

F

B

B

B

B

N

B

B

N

N

B

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Kultur

Byggnad

Bostad/
Byggnad
kontor
Restaurang Byggnad

Bostad

Parkering

Galleria

Bostad

Bostad

Bostad

Bostad

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
F N
Bostad

Nordkalk AB

Borderline AB

Realia Fastighets AB

Brf Druvan Mitt i City

Mitt-I-City i Karlstad Fastighets AB

Mitt-I-City i Karlstad Fastighets AB

Amazun i Karlskrona AB

Brf Hinseblick

Karlshamnsbostäder AB

Jönköpings kommun

Peab Sverige AB

Ägare

018604/19
1494528
1885427
0580K190/05
0580K184/04
078104/70
1484344
1280K-18/2006
1280K154/2005
1280K30/2004
1280K122/2005

Lidingö Västerbotten 18

Lidköping Zeus 4

Lindesberg Östra Öskevik 24:1

Linköping Bangården 5

Linköping Elden 14

Ljungby Björklunden 14

Lysekil Kyrkvik 1:156

Malmö Carolus 33

Malmö Erik Menved 38

Malmö Fören 2

Malmö Rosen 9

Fortsättning på nästa sida. . .

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

F

F

F

F

F

F

F

U

U

F

B

N

B

B

B

N

B

B

B

B

Garage

Kontor

Bostad

Hotell

Förråd

Handel/
kontor
Bostad

Parkering

Industri

Bostad

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
F B
Bostad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Bergrum

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Övrigt

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Vasakronan Malmöfastigheter AB

HSB:s Brf Turning Torso

Fastighets AB Menved

Wihlborgs Hotellfastigheter AB

Lysekils kommun

Brf Björklunden 14

KB Femtioåttan

Bilpark i Linköping AB

Bergslagslist AB

Brf Örnen

Brf Torsviks Torg

Ägare

0182K2006/94
0182K2006/94
0182K2006/94
0581K06/23
0581K06/23
0581K06/31
0581K06/31
0881923

20341434
1402196
108105/5

Nacka Sicklaön 151:1

Nacka Sicklaön 151:28

Nacka Sicklaön 382:1

Norrköping Gåsen 2

Norrköping Gåsen 4

Norrköping Mataren 1

Norrköping Mataren 3

Nybro Venus 19

Orsa Stackmora 69:4

Partille Partille 1:62

Ronneby Frida 5

Fortsättning på nästa sida. . .

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

F

U

U

F

U

U

F

F

U

N

N

B

N

B

B

N

N

N

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Centrum/ Gångbro
garage/tele
Garage
Byggnad

Spa

Industri/
lager
Industri/
lager
Bostad

Parkering

Parkering

Parkering

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
U N
Cantrum/
parkering
F N
Parkering

Ronneby kommun

Steen & Ström Sverige AB

Per Frisk

O.G. Hus Förvaltnings AB

A-Service Logistik AB

Nature Line i Norrköping AB

Botrygg Fastigheter HB

Botrygg Fastigheter HB

Rodamco Forum Nacka KB

HSB Bostad AB

Rodamco Forum Nacka KB

Ägare

U
U
U

018406/11
1230666
0180K200504401

0180K200512842
0180K200512842
0180K200213808

Stockholm Aulan 1

Stockholm Barnhusväderkvarnen 36 0180K200506226
0180K200501297

Staanstorp Stanstorp 1:792

Stockholm Barnhusväderkvarnen 30 0180K200506226
0180K200501297

Solna Planen 4

Stockholm Dalen 13

Stockholm Dalen 20

Stockholm Eolshällsverket 1

Stockholm Eolshällsverket 2

Stockholm Fatburssjön 8

Fortsättning på nästa sida. . .

U

12911822

Simrishamn Äsperöd 1:97

U

F

U

U

U

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

B

B

N

B

B

B

N

N

N

Handel/
kontor

Garage

Servicehus
bostäder
Bostäder

Centrum

Kontor

Bostäder

Bostad/
vård
Hotell

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
F N
Industri
(livsmedel)
U B
Kontor

Byggnad

Bergrum

Bergrum

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Gångbro

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Fatburstrappan Väst AB (1/3), F. Öst
AB (1/3), F. Syd AB (1/3)

Stockholms kommun

SBC Mark AB

Stockholms kommun

Stockholms kommun

Fabege Storstockholm AB

Stockholms kommun

Norra Banhotellet Invest AB

Förvaltningsbolaget Stanstad II KB

Fastighets AB Planen

Kivik Musteri AB

Ägare

0180K200313319
0180K200413948
0180K200414966
0180K200504401
0180K200512678
0180K200400725
0180K200421135
0180K200316473
0180K200510078

Stockholm Kryssningen 3

Stockholm Kölnan 16

Stockholm Mentorn 1

Stockholm Munin 42

Stockholm Oxen Mindre 37

Stockholm Roddaren 59

Stockholm Sjöstöveln 4

Stockholm Skörden 27

Fortsättning på nästa sida. . .

F

U

F

F

F

U

F

F

F

B

N

B

B

B

N

N

N

B

Anläggningstyp
Byggnad

Garage

Bostad

Bostad

Bostad

Garage

Centrum

Garage

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Handel/
Byggnad
kontor
Handel/ ga- Byggnad
rage mm
Parkering
Byggnad

Stockholm Grinden 25

B

Stockholm Gamen 8

U

0180K200400495

Fastighetsbeteckning

Stockholm Gamen 13

Tabell G.1  fortsättning
Aktbeteckning Typ Bef/ Ändamål
ny
0180K200508262 F N
Parkering

HSB:s Fastighetsaktiebolag Kontorshuset

JM AB

Fastighets AB Flemingshörnet

KFUM Central Fastighet AB

AB Kustartilleristen

NCC Property Development

Stockholms kommun

Stockholms kommun

WHT Porten AB

Vasakronan AB

NCC Construction Sverige AB

Ägare

0180K200406405
0180K200601086
0180K200601086
018305/1
0181K-79/2005
173705/112
1488K39/2002
2480K05/303
03802005/58

Stockholm Vågskvalpet 3

Stockholm Vågskvalpet 4

Sundbyberg Apoteket 23

Södertälje Neptunus 8

Torsby Vasserud 3:35

Trollhättan Strömslund 3:1

Umeå Ägir 18

Uppsala Dragarbrunn 19:9

Fortsättning på nästa sida. . .

U

F

U

F

F

F

F

F

F

B

B

B

N

B

N

B

B

B

Kyrkolokal

Natur/turism m.m.
Kultur

Skidtunnel

Bostad

Bostad

Förbindelsegång
Friskvårdsanläggning
Parkering

Bostad

Stockholm Träsket 17

B

Stockholm Trossen 13

F

0180K200520063

Stockholm Södersjukhuset 10

Fastighetsbeteckning

Tabell G.1  fortsättning
Aktbeteckning Typ Bef/ Ändamål
ny
0180K200201705 U N
Vård

Byggnad

Byggnad

Bro

Tunnel

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Filadelaförsamlingen i Uppsala

Norrporten i Umeå AB

Trollhättans kommun

Torsby kommun

Torgvy AB

Riksbyggen

Stockholms kommun

Stockholms kommun

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Stockholms kommun

Stockholms läns landsting

Ägare

Aktbeteckning
03802005/116
1980K2005/77
1980K2005/146
232106/25
12921674
18801034
18801007
18801007
2284K05/638
25F2005/101

Fastighetsbeteckning

Uppsala Kungsängen 13:13

Västerås Rocklunda 5

Västerås Skultuna-Tibble 4:24

Åre Mörviken 2:118

Ängelholm Rosentäppan 1

Örebro Borgaren 1

Örebro Krämaren 23

Örebro Krämaren 26

Örnsköldsvik Hörnett 51:7

Övertorneå Matarengi 13:54

U

F

F

U

U

U

U

U

F

B

B

B

B

B

B

N

B

B

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Anläggningstyp
Byggnad

Hotell/ Fol- Byggnad
kets hus

Bostad/
kontor
Industri

Handel

Kontor

Skola

Bostad

Industri

Idrott

Tabell G.1  fortsättning
Typ Bef/ Ändamål
ny
F B
Parkering

Övertorneå kommun

Hörnett Produktion AB

Örebrobostäder AB

Alecta Pensionsförsäkring

Asplunds Fastigheter i Örebro AB

AB Ängelholmshem

Leif (1/2) och Kerstin Lindquist (1/2)

Skultuna Ytbehandling AB

Ångström och Öholm AB

Fastighetsbolaget Grimhild HB

Ägare

