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Sammanfattning  

I och med den tredimensionella fastighetsbildnings lagstiftningen möjliggörs en  

fastighetsindelning både horisontellt och vertikalt. Den tredimensionella  

fastighetsbildningen ska så långt som möjligt omfattas av den traditionella 

fastighetsbildnings lagstiftningen. Det krävdes dock vissa kompletteringar både med 

samverkansfrågor och med frågor om när den tredimensionella fastighetsbildningen är 

lämplig att använda. 

För att nybilda och ombilda fastigheter till tredimensionella fastigheter används  

avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.  Innan lagstiftningen för 

tredimensionell fastighetsbildning tillkom användes alternativ till tredimensionellt  

fastighetsutnyttjande genom servitut, nyttjanderätt och gemensamhetsanläggningar.  

Alternativen ansågs som otillräckliga exempelvis vid komplicerande anläggningar och 

otillgängliga bergrum. 

Den tredimensionella lagstiftningen är idag ett komplement till de traditionella  

alternativen att utnyttja tredimensionellt avgränsade utrymmen. För att få bilda en  

tredimensionell fastighet krävs att det står klart att åtgärden är lämpligare än andra  

åtgärder med hänsyn till ändamålet, samt att särskild hänsyn ska tas till den specifika  

karaktär tredimensionella fastigheter utgör. 

Det lämplighetsvillkor som uppställts är en begränsning i möjligheten till  

tredimensionell fastighetsbildning. Begränsningen kan undandra fördelar för  

fastighetsägare som kan uppnå det avsedda ändamålet med de traditionella alternativen 

men skulle föredra att utrymmet i fråga blev en egen tredimensionell fastighet.  

Framställningens slutsats är att lämplighetsvillkoret för den tredimensionella fastighets-

bildningen ska vara lämpligare än annan fastighetsbildning, är för restriktiv och bör utgå. 
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Abstract 

The legislation on three dimensional subdivision enables subdivision both horizontally 

and vertically. Three dimensional real estate should as much as possible be comprised by 

the legislation of traditional real estate. However there was need for some  

complementary legislation on collaboration issues and requirements for when it is  

suitable to use three dimensional subdivisions.  

In order to form new real estate into three dimensional there are some options, by 

parceling, bisecting or fusing the real estate. The real estate regulation is an option for 

converting existing real estate in to three dimensional real estate.  

Prior to the three dimensional legislation the options used to enable three dimensional 

exploitation were easement, access rights and common facilities. The options were 

somewhat inadequate for complicated facilities and areas that are difficult to access. 

These options are to be used before three dimensional subdivision which is only to be 

used as a complementary for the traditional legislation on three dimensional  

exploitation.  

The condition for creating a three dimensional real estate is that the measure needs to 

be clearly more appropriate than other measures with consideration to the purpose of 

the subdivision. Consideration shall also be taken to the specific character of three  

dimensional real estate. The conditions set may restrict the property owners  

opportunities to use subdivision options to create three dimensional real estate.  The 

question is whether the conditions for three dimensional subdivisions are set to high?  

The conclusion of the essay is that the paragraph, in which the terms are set, should be 

eliminated to ensure easy access to three dimensional subdivision.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Traditionellt sett har fastigheter alltid delats in med gränser i markplanet, utan gränser i 

höjd och djupled.1 Idag möjliggörs dock fastighetsbildning både horisontellt och vertikalt.2 

Innan möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning fanns, jämställdes fastighet med 

mark. I dagsläget finns det inte något uttryckligt begrepp för vad fastighet egentligen  

innebär. Innebörden i JB portalparagraf är att ”fast egendom är jord”.3 Det vållade vissa  

svårigheter vid införandet av lagstiftningen för tredimensionell fastighetsbildning, eftersom 

tredimensionella fastigheter inte behöver någon som helst kontakt med mark.  

Problematiken löstes genom att det infördes en bestämmelse med innebörden att vad som 

sägs om mark i JB även gäller utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera 

fastigheter.4  

Med tredimensionell fastighetsbildning finns möjlighet att bygga nya fastigheter på redan 

befintliga fastigheter, eller utnyttja tredimensionella fastighetsutrymmen under befintliga 

fastigheter, så som tunnlar och bergrum.5 Exempelvis kan en fastighet som har ett  

underjordiskt garage, en byggnad med kommersiella lokaler på ett plan och bostäder på  

resterande plan, avskiljas och bilda egna fastigheter.6 Förvaltningen kan därmed anpassas 

till varje verksamhet och fastighet för att bedrivas mer effektivt.7  

Tredimensionell fastighetsbildning ska så långt det är möjligt behandlas som traditionella 

fastigheter, vilket innebär att det finns möjlighet till inteckning, lagfart och överlåtelse av 

fastigheten.8 Tredimensionell fastighetsbildning ska vara ett komplement till traditionell  

fastighetsbildning, vilket innebär att om det finns andra alternativ som är klart lämpligare 

än att skapa ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande ska tredimensionell fastighetsbildning 

inte användas.9 

                                                 
1 Prop. 2002/03:116, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 45. 
2 1 kap. 1 § Jordabalken (1970:994)(JB). 
3 1 kap. 1 § JB. 
4 1 kap. 1 a § 2 st. JB. 
5 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, Norstedts Juridik, 2005, s. 13. 
6 Englund, J, Tredimensionell fastighetsindelning, Ny Juridik, 2003:4, s. 8-9. 
7 Victorin, A, Tredimensionell fastighetsbildning, Svensk Juristtidning, 2004:4, s. 352. 
8 Prop. 2002/03:116, s. 1. 
9 3 kap 1 § 3 st. Fastighetsbildningslag (1970:988)(FBL). 
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1.2 Syfte och avgränsning  

Uppsatsen kommer att behandla villkoret i 3 kap. 1 § 3 st. FBL som benämns i  

framställningen som det specifika lämplighetsvillkoret. Villkoret uttrycker att  

tredimensionell fastighetsbildning endast ska användas om det står klart att det inte finns 

mer lämpliga alternativ till fastighetsbildning, samt att särskild hänsyn ska tas till  

tredimensionella fastigheters specifika karaktär.  

Frågeställningen i uppsatsen är huruvida 3 kap. 1 § 3 st. FBL är ett för restriktivt villkor  

gällande bildandet av tredimensionella fastigheter? 

Uppsatsen kommer att utreda de krav som ställs för att nybilda eller ombilda fastigheter 

genom fastighetsindelning. Vidare kommer även de möjligheter och begränsningar som 

finns för att bilda tredimensionella fastigheter att behandlas. 

Den specifika grannelagsrätten i JB för tredimensionella fastigheter kommer att behandlas. 

Miljöbalkens(1998:808)(MB) regler om grannelagsrättsliga störningar behandlas inte i och 

med att de i princip är de samma som för traditionella fastigheter.10 

De alternativa åtgärderna servitut, nyttjanderätt och gemensamhetsanläggningar kommer 

att behandlas med anledning av att de föredras framför tredimensionellt fastighetsbildning 

för att skapa tredimensionellt fastighetsutnyttjande. Servitutsbildning är det vanligaste  

alternativet och därmed kommer fokus att ligga på detta.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används den juridiska metoden.11 Vanligtvis syftar metoden till att omfatta lag, 

förarbeten, praxis och tillsist doktrin. I uppsatsen bortses dock från praxis eftersom denna 

är begränsad gällande lämplighetsvillkoren för bildandet av tredimensionella fastigheter.12 

Rangordningen av materialet är lagstiftning, förarbeten och doktrin.  

När tredimensionell fastighetsbildning infördes i svensk lag, kompletterade lagstiftaren  

gällande rätt. Kompletteringar gjordes främst i JB och FBL. Portalparagrafen i JB  

utvidgades från det traditionella fastighetsbegreppet med horisontellt indelade fastigheter 

till att gälla även vertikalt och horisontellt indelade fastigheter.13 FBL har stor betydelse 

                                                 
10 Prop. 2002/03:116, s. 87-89. 
11 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- Ämne, material, metod och argumentation, Uppl., 2, Norstedts  

Juridik, 2007, s. 37-38. 
12 I skrivande stund har jag inte hittat någon praxis som behandlar min frågeställning. 
13 1 kap. 1 § JB.  
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både för den tredimensionella och för den traditionella fastighetsindelningen eftersom den  

reglerar hur fastighetsbildning ska göras och när den är tillåten. 

Förarbeten till lagstiftningen för den tredimensionella fastighetsindelningen är i mångt och 

mycket vägledande för uppsatsen och har därför en framträdande funktion.  

Doktrinen om den tredimensionella fastighetsbildningen är något begränsad, främst är det 

Barbro Julstad och Eije Sjödins bok som behandlar ämnet i sin helhet. Doktrin har även 

används för att beskriva tredimensionellt fastighetsutnyttjande och traditionell  

fastighetsindelning.  

Ovannämnda rättskällor har kompletterats med artiklar ur Ny Juridik och Svensk  

Juristtidning. För en sammanfattning över hur lagstiftningen har fungerat har en  

utvärdering från Lantmäteriverket använts. Slutligen har lagkommentarer till JB använts. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att reglering kring fastighetsindelning och alternativen 

till tredimensionellt fastighetsutnyttjande behandlas innan den tredimensionella  

fastighetsbildningsregleringen. Är tredimensionellt fastighetsutnyttjande möjligt, ska detta 

användas innan den tredimensionella fastighetsbildningen. Den traditionella  

fastighetsindelningen används även för den tredimensionella fastighetsindelningen och är 

därför grundläggande för förståelsen. 

Uppsatsens kapitel 2 innehåller en grundläggande genomgång av de tre  

fastighetsalternativen som används i uppsatsen, traditionell fastighet, tredimensionell  

fastighet och tredimensionellt avgränsat fastighetsutrymme.  

I kapitel 3 behandlas de alternativ som används för att ombilda eller nybilda fastigheter  

alternativen är avstyckning, klyvning, sammanläggning samt fastighetsreglering. 

I uppsatsens kapitel 4 behandlas alternativ för tredimensionellt fastighetsutnyttjande.  

I kapitlet beskrivs att alternativen har företräde till den tredimensionella  

fastighetsbildningen. Vidare beskrivs även regler om servitut, nyttjanderätt och  

gemensamhetsanläggningar.  

Kapitel 5 redogör för den tredimensionella fastighetsbildningen. Grannerättsliga frågor, hur 

och när en tredimensionell får bildas samt de särskilda krav som ställs på de  
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tredimensionella fastigheterna behandlas. Lantmäteriverkets utvärdering beskrivs också i 

kapitlet. 

I kapitel 6 finns ett analyskapitel som behandlar uttalanden från Lantmäteriverket, 

proposition och doktrin gällande lämplighetsvillkoret. Kapitlet innehåller även egna tankar 

om lämplighetsvillkoret och förslag till de lege ferenda. 

I kapitel 7 avslutas framställningen med en kort slutsats. 
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2 Vad är en fastighet? 

Vid införandet av tredimensionell fastighetsbildning strävade lagstiftaren efter en minimal 

ändring av lagtext, grunden är att det som gäller för traditionella fastigheter ska även gälla 

för tredimensionella fastigheter.14 Ett antal krav formulerades emellertid för tredimensionell 

fastighetsbildning, bland annat att fastigheten ska vara självständig i det avseende att den 

kan överlåtas fritt, utan att det finns något krav på att en samtidig överlåtelse av  

markfastighet sker.15 En rätt att utnyttja tredimensionella fastigheter och utrymmen ska 

vara obegränsad i tiden och ha möjlighet till kreditsäkerhet genom pantsättning och  

inteckning.16  

Nedan följer beskrivningar över vad de olika alternativen för fastighetsbildning innebär. 

Traditionell fastighet, tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme 

kommer att förklaras närmare. 

  

 

Figur 1: Traditionell fastighet.17 

En traditionell fastighet avgränsas endast i markplan och har därmed ingen avgränsning i 

höjd- och djupled. Fastighetsgränsen sträcker sig så långt fastighetsägaren kan utnyttja  

utrymmena. Ingen annan får använda utrymmet över eller under anläggningen. Exempelvis 

får inte tunnel eller bergrum byggas under fastigheten, utan fastighetsägarens godkännande. 

Likaså får inte en fastighetsägare bygga på sin fastighet så att tillbyggnaden sträcker sig över 

grannfastighetens luftutrymme, även om tillbyggnaden inte påverkar grannfastigheten.18 

                                                 
14 Prop. 2002/03:116, s. 1. 
15 Prop. 2002/03:116, s. 39. 
16 Prop. 2002/03:116, s. 52, s. 39. 
17 Prop. 2002/03:116, s. 45. 
18 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 20. Gäller hela stycket.  
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Figur 2: Tredimensionell fastighet.19 

En tredimensionell fastighet måste bestå av en sluten volym, fastigheten ska i sin helhet vara 

avgränsad både horisontellt och vertikalt.20 Med sluten volym avses att fastigheten har både 

botten och tak, det är inte möjligt att låta fastigheten ha obestämd utsträckning uppåt eller 

nedåt.21  

Figur 3: Tredimensionellt utrymme.22 

Ett tredimensionellt fastighetsutrymme är ett utrymme som ingår i en traditionell fastighet 

med en sluten volym som avgränsas både horisontellt och vertikalt. Fastigheten avgränsas 

både tredimensionellt och traditionellt.23 

                                                 
19 Prop. 2002/03:116, s. 45. 
20 1 kap. 1 § 1 st. JB., 1 kap. 1 a § FBL. 
21 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 21. 
22 Prop. 2002/03:116, s. 46. 
23 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 24-25. Gäller hela stycket. 
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3  Fastighetsindelning 

3.1 Allmänt om fastighetsindelning 

För att äga fast egendom måste en fastighetsindelning göras. Alla markområden och till viss 

del vattenområden i Sverige är indelade i fastigheter och samfälligheter.24 Vid en förändring 

av fastighetsindelningen är det Lantmäterimyndigheten som handlägger ärendet, alternativt 

kan en förändring åstadkommas genom ett domstolsbeslut.25 FBL reglerar de olika  

formerna som är tillämpliga vid nybildning av fastigheter. I lagen hittas också bestämmelser 

angående fastighetsreglering vilka syftar till att ombilda redan befintliga fastigheter.  

Nedan följer en beskrivning över de alternativ som finns tillgängliga för att nybilda och 

ombilda både traditionella och tredimensionella fastigheter. 

3.2 Avstyckning  

Den vanligaste metoden för att bilda fastigheter är avstyckning. En ansökan om  

avstyckning görs av fastighetsägaren.26 Vid avstyckning avskiljs en del av stamfastigheten till 

förmån för en sammanläggning med en annan fastighet eller bildande av en helt ny  

fastighet.27 Det finns ingen begränsning av hur många delar av en fastighet som kan  

avstyckas samtidigt.28 Ett område som ägs av en samfällighet kan avstyckas och bilda en 

egen fastighet.29 En fastighet kan även avstyckas utan att överlåtas. Överlåts inte den  

avstyckade delen kommer den nya fastigheten och den ursprungliga fastigheten att ha 

samma lagfarna ägare. Vid en överlåtelse av den avstyckade fastigheten måste ny lagfart  

sökas för fastigheten.30  

3.3 Klyvning 

Fastigheter som ägs med samäganderätt av flera personer kan delas upp genom klyvning.31 

För att klyvning ska komma till stånd räcker det med att endast en av ägarna begär det.32 

Vid en klyvning av den gemensamt ägda fastigheten upphör denna att existera och istället 

                                                 
24 Julstad, B, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, uppl., 10, Fastighetsnytt Förlags, 

2008, s. 57. 
25 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 16. 
26 10 kap. 6 § 1 st. FBL. 
27 10 kap. 1 § 1 st. FBL. 
28 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 60. 
29 10 kap. 2 § 1 st. FBL. 
30 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 62. 
31 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 62. 
32 11 kap. 1 § 1 st. FBL. 



 

 
8 

bildas nya självständiga fastigheter med separata ägare.33 Är förutsättningarna för klyvning 

uppfyllda kan en delägare mot sin vilja få en ny fastighet.34 Uppdelningen i klyvningslotter 

sker med utgångspunkt från ägarnas tidigare andelar i den odelade fastigheten samt  

värdemässiga grunder på obebyggd mark.35 

Finns det byggnader på fastigheten eller andra anledningar till att andelarna efter  

uppdelningen har olika värde, ska ägarnas andelar återigen likställas genom ekonomisk  

ersättning. Ägarna ska ha samma ekonomiska ställning före som efter en uppdelning av  

ursprungsfastigheten.36  

3.4 Sammanläggning 

När flera fastigheter med samma rätt ägs av en fastighetsägare kan en sammanläggning av 

fastigheterna göras, det bildas då en helt ny fastighet.37 Samma rätt innebär att en fastighet 

inte får sammanläggas om den ena fastigheten är enskild egendom och den andra är 

giftorättsgods.38 Fastighetsägaren ska ansöka om en sammanläggning. För att  

sammanläggning ska ske, krävs att fastighetsägaren har lagfart på samtliga fastigheter.39 Att 

sammanlägga fastigheter kan vara fördelaktigt vid en försäljning, exempelvis genom att  

fastigheterna kan ha ett högre värde gemensamt än var för sig. 

3.5 Fastighetsreglering 

De alternativ som redogjorts för ovan hänför sig till nybildning av fastigheter. För att  

ombilda redan befintliga fastigheter används fastighetsreglering.40 Detta innebär att  

fastighetsreglering sker vid ombildning av mark eller när andelar från samfälligheter eller 

tredimensionella fastighetsutrymmen överförs från en fastighet till en annan.41 Vidare  

används fastighetsreglering för att bilda, ändra eller upphäva servitut.42 Ägaren till den  

fastighet som berörs av regleringen är den som har rätt att påkalla fastighetsregleringen.43 

Fastighetsreglering får endast ske om det inte finns ett lämpligare alternativ för  

                                                 
33 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 62. 
34 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 63. 
35 11 kap. 3 § 3 st. FBL. 
36 11 kap. 4 § 1 st. FBL. 
37 12 kap. 1 § 1 st. FBL.   
38 12 kap. 2 § 1 st. FBL. 
39 12 kap. 4 § 1 st. FBL., 12 kap. 8 § 1 st. FBL. 
40 Julstad, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt- fastighetsnomenklatur, s. 64. 
41 5 kap. 1 § FBL. 
42 5 kap. 1 § FBL. 
43 5 kap. 3 § 1 st. FBL. 
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fastighetsindelning eller ett mer ändamålsenligt alternativ till att utnyttja mark.44 Vidare 

måste fördelarna med fastighetsreglering överväga de kostnader och nackdelar som kan 

uppkomma vid nybildning av fastigheter.45  

Lantmäterimyndigheten beslutar om ombildningen av fastigheten. Myndigheten ska beakta 

panthavares intressen i fastigheten och göra en egen värdering av fastigheten innan en  

fastighetsreglering kan ske.46  

3.6 Ersättning för värdeförändring vid ombildning och  

nybildning av fastighet 

När en fastighet ombildas kan en fastighets värde sjunka, exempelvis genom klyvning av en 

samägd fastighet. Fastighetens värde kan även sjunka genom att det bildas en  

gemensamhetsanläggning eller servitut som tar en fastighetsägares utrymme i anspråk. 

Ekonomisk ersättning för värdeförändring som orsakas av servitut och  

gemensamhetsanläggningar ska då utgå. Ersättningen avgörs vanligtvis genom en  

överenskommelse mellan berörda parter.47 

Vid ett anspråkstagande av ett tredimensionellt fastighetsutrymme utgår ersättning för 

minskning av marknadsvärde och övriga skador som ökar värdeminskningen.  

En marknadsmässig värdering av tredimensionella fastigheter och utrymmen görs på  

samma sätt som traditionella fastigheter med den skillnaden att utrymmet i fråga värderas 

istället för att marken värderas.48 

 

                                                 
44 5 kap. 4 § 1 st. FBL. 
45 5 kap. 4 § 1 st. FBL.  
46 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 119. 
47 5 kap. 10 § FBL., 13 § Anläggningslag (1973:1149)(AL)., 13 a § AL. Gäller hela stycket. 
48 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 121-122. Gäller hela stycket. 
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4  Tredimensionellt fastighetsutnyttjande 

4.1 Allmänt om tredimensionellt fastighetsutnyttjande 

Innan lagstiftning om tredimensionell fastighetsbildning trädde i kraft användes ett antal 

lösningar för att utnyttja tredimensionellt avgränsade utrymmen. Lösningarna används även 

idag och ska användas istället för tredimensionell fastighetsbildning under förutsättning att 

det är mer lämpligt. Vad som är lämpligt varierar från fall till fall. Flera av alternativen kan 

behövas i en och samma byggnad. De vanligaste alternativen till tredimensionellt  

fastighetsutnyttjande är servitut, nyttjanderätt och gemensamhetsanläggningar.  

4.2 Servitutsbildning  

4.2.1 Allmänt om servitut 

Servitut är en begränsad rättighet för en fastighet, den härskande fastigheten, att utnyttja en 

annan fastighets utrymme, den tjänande fastigheten.49 Ett servitut ställs alltid till förfogande 

i den tjänande fastigheten samtidigt som det är en förmån för den härskande fastigheten.50 

Ett avtal om servitut ska upplåtas skriftligen av den tjänande fastighetens ägare.51 Servitut 

följer fastigheten, vid överlåtelse blir servitutet giltigt även mot ny ägare.52  

Två typer av servitut förekommer. Ett avtalsservitut uppstår genom att en fastighetsägare 

ingår avtal därom med en annan fastighetsägare. En upplåtelse av avtalsservitut får ske utan 

någon begränsning i tid.53 Officialservitut uppkommer när en myndighet tar beslut om  

förrättning eller genom beslut av domstol med tillämpning av exempelvis FBL, AL, MB.54  

Ett servitut är både positivt och negativt. Det positiva servitutet avser en rättighet för  

rättighetsinnehavaren att dra nytta av den tjänande fastigheten, genom att uppföra en  

byggnad eller en anläggning på den tjänande fastigheten.55 Det negativa servitutet fokuserar 

istället på att ägaren till den tjänande fastigheten, som tillåter inskränkningar i att nyttja sin 

fastighet till förmån för den härskande fastigheten.56  

 

                                                 
49 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 36. 
50 14 kap. 1 § 1 st. JB. 
51 14 kap. 5 § JB. 
52 14 kap. 3 § JB. 
53 7 kap. 6 § JB. 
54 Nilsson, L.I, Sjödin, E, Servitut, Norstedts Juridik, uppl., 2:1, 2003, s.14-15, s. 23., Beckman L.K, m.fl., Jor-

dabalken en kommentar till JB och anslutande författningar, Norstedts Juridik, 2007, s. 382. 
55 14 kap. 1 § JB., Nilsson & Sjödin, Servitut, s. 33. 
56 Nilsson & Sjödin, Servitut, s. 38. 
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4.2.2 Rätt till byggnad eller anläggning vid servitut 

I de fall den härskande fastighetens ägare uppför en byggnad på den tjänande fastighetens 

mark, är byggnaden tillbehör till den härskande fastigheten. Men om byggnaden uppfördes 

av den tjänande fastighetens ägare innan servitutavtal uppkom är byggnaden tillbehör till 

den tjänande fastigheten.57 Ett servitut kan avse fler fastigheter med byggnader eller  

anläggningar som uppförs gemensamt. I sådant fall är byggnaderna eller anläggningarna 

tillbehör till de härskande fastigheterna och har ett gemensamt servitut.58  

En byggnad eller anläggning utgör lös egendom i de fall ägaren till den härskande  

fastigheten och ägaren till den tjänande fastigheten uppför byggnaden eller anläggningen 

gemensamt.59 När ägaren till en tjänande fastighet uppför en byggnad eller anläggning, och 

sedan upplåter byggnaden eller anläggningen genom ett servitutavtal, är byggnaden eller  

anläggningen fortfarande tillbehör till den tjänande fastigheten.60   

Vid en överlåtelse av den tjänande fastigheten överlåts även den härskande fastighetens 

servitutsrätt. Servitutsrätten är både förenad med och kompletterande till äganderätten i 

den tjänande fastigheten.61 Därför är det inte möjligt att överlåta endast rätten till servitutet, 

utan att överlåta den härskande fastigheten.62 

4.2.3 Upphörande av servitut  

Ett avtalsservitut kan upphöra att gälla på flera olika sätt. Exempelvis vid en  

sammanläggning av den härskande och den tjänande fastigheten.63 Om den härskande  

fastighetens ägare har överskridit sin servitutsrätt eller om någon av fastighetsägarna  

åsidosatt en skyldighet ska ägarna antingen återställa det som skadats eller ersätta skadan.64 

Sker ingen rättelse av väsentlig skada kan den ena fastighetsägaren efter uppmaning om  

rättelse av felet, häva servitutavtalet.65 Den tjänande fastighetens ägare kan häva avtalet och 

                                                 
57 2 kap. 1 § 2 st. JB. 
58 Beckman, m.fl., Jordabalken en kommentar till JB och anslutande författningar, s. 28. 
59 Prop. 1966:24, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om vad som är fast egendom; given Stockholms 

slott den 14 januari 1966, s. 117. 
60 Beckman, m.fl., Jordabalken en kommentar till JB och anslutande författningar, s. 28. 
61 2 kap. 1 § 2 st. JB., Beckman, m.fl., Jordabalken en kommentar till JB och anslutande författningar, s. 28. 
62 14 kap. 3 § JB. 
63 14 kap. 12 § JB. 
64 14 kap. 7 § JB. 
65 14 kap. 8 § JB. 
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begära ersättning för skada om överenskommet vederlag inte erlagts inom en månad från 

förfallodagen och skadan är av väsentlig betydelse.66   

För att hävning ska kunna ske ska den fastighetsägare som vill häva servitutet meddela den 

andre fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål. Servitutet får inte hävas utan underrättelse till 

berörd fastighetsägare. Har ekonomisk ersättning erlagts eller annan rättelse skett får  

servitutet inte hävas.67 

Vill den härskande fastighetens ägare riva byggnad eller anläggning som är uppförd på den 

tjänande fastigheten, ska marken återställas i tjänligt skick. Vid upphörande av servitutavtal 

ska uppförd byggnad eller anläggning tas bort inom ett år. Avlägsnas inte byggnaden eller 

anläggningen, har ägaren till den tjänande fastigheten rätt till byggnaden eller anläggningen 

utan att utge ersättning.68 

4.3 Nyttjanderätt 

Ett nyttjanderättsavtal till fast egendom är ett avtal där en fastighetsägare tillåter att någon 

använder dennes fasta egendom. Avtalet är knutet till en viss person, inte till en viss  

fastighet så som är fallet med servitut. En nyttjanderätt kan antingen vara en  

helnyttjanderätt eller en partiell nyttjanderätt. När en fastighetsägare avstår från att nyttja 

fastigheten till förmån för en nyttjanderättsinnehavare, som har fastigheten i sin besittning 

är det en helnyttjanderätt. Exempel på helnyttjanderätt är arrende och hyra. Partiell  

nyttjanderätt har till syfte att låta nyttjanderättsinnehavaren få tillgång till fastigheten,  

medan fastighetsägaren fortfarande själv nyttjar fastigheten. Exempel på partiell  

nyttjanderätt är rätten att jaga eller fiska på annans fastighet.69   

Nyttjanderätt är ett alternativ till att utnyttja ett tredimensionellt utrymme utan att  

tredimensionell fastighetsbildning sker. Ett nyttjanderättsavtal i form av ett hyresavtal kan 

tillgodose nyttjarens behov till ett specifikt utrymme exempelvis en bostadslägenhet eller 

lokal. Till skillnad från servitut är nyttjanderätt begränsat i tiden, och kan upphöra vid  

exempelvis försäljning av fastighet.70 

                                                 
66 14 kap. 9 § JB. 
67 14 kap. 10 § JB. Gäller hela stycket. 
68 14 kap. 13 § JB. Gäller hela stycket. 
69 Beckman, m.fl., Jordabalken en kommentar till JB och anslutande författningar, s. 127. Gäller hela stycket. 
70 Prop. 2002/03:116, s. 27. Gäller hela stycket. 
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4.4 Gemensamhetsanläggning  

För att tillgodose fastigheters gemensamma behov, kan en anläggning som har  

stadigvarande betydelse och som förvaltas av alla fastighetsägare inrättas som en  

gemensamhetsanläggning.71 En gemensamhetsanläggning kan bestå av exempelvis vägar, 

hissar, trapphus eller ledningar, dessa är grundförutsättningar för byggnader som består av 

flera fastigheter.72 En gemensamhetsanläggning kan jämföras med servitut på så sätt att  

anläggningen är knuten till fastigheten oberoende av vem som är fastighetsägare.73 

För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas ska anläggningen ha väsentlig  

betydelse för fastigheten.74 En anläggning får inte inrättas om kostnaderna och  

olägenheterna är till större nackdel för fastigheterna än fördelarna.75 En fastighetsägare kan 

kräva att få in sin fastighet i en gemensamhetsanläggning om väsentlighetsvillkoret och  

övriga villkor är uppfyllda, trots att de andra fastighetsägarna motsätter sig ett inträde.76 

Ytterligare villkor för att upprätta en gemensamhetsanläggning är att fastighetsägarna och 

eventuella hyresgäster i fastigheterna inte motsätter sig anläggningen. Finns en motsättning 

måste det finnas ansenliga skäl för att denna tas i beaktning vid inrättande av  

gemensamhetsanläggningen.77 

 

                                                 
71 1 § 1 men. AL. 
72 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 44. 
73 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 44. 
74 5 § AL. 
75 6 § AL. 
76 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 46. 
77 7 § AL. Gäller hela stycket. 
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5 Tredimensionell fastighetsbildning 

5.1 Allmänna villkor för fastighetsbildning 

I 3 kap. 1 § FBL finns allmänna villkor för fastighetsbildning som gäller både traditionella 

och tredimensionella fastigheter. Tredimensionella fastigheter kan bildas genom  

sammanläggning, avstyckning, klyvning och fastighetsreglering. Lantmäterimyndigheten 

som beslutar om fastighetsbildning ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen 

vid indelning av en fastighet.78 

Det första stycket i paragrafen innebär att ombildning och nybildning av en fastighet endast 

får ske med hänsyn till omständigheter som belägenhet och omfång av fastigheten.  

Fastighetsbildningen ska leda till att fastigheten blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.  

Lämplighetsregeln förhindrar fastighetsbildning av små eller obetydliga utrymmen och  

anläggningar, exempelvis staket och ledningar.79 Lagtexten i stycke ett är koncentrerat till 

praktiska och tekniska detaljer för fastigheten. En fastighets rätt till väg, vatten och avlopp 

tryggas genom detta villkor.80 

I det andra stycket fastslås att fastighetsbildning inte får ske om ändamålet med fastigheten 

kan uppnås på andra sätt än genom fastighetsbildning. Det gäller såväl traditionella som 

tredimensionella fastigheter, exempelvis genom att ingå ett servitut eller nyttjandeavtal.81 

Bestämmelsen uttrycker också ett varaktighetsvillkor, innebärande att fastighetsbildning 

inte får äga rum om den nya fastigheten som ombildas eller nybildas inte kan antas få  

varaktig användning för sitt ändamål inom en överskådlig tidsperiod. För att en fastighet 

ska anses vara varaktig ska den avse ett långsiktigt behov. Undantag görs om fastigheten 

kan förbättras med den tredimensionella fastighetsindelningen.82 Kravet på varaktigt  

ändamål syftar till att fastigheter inte ska bildas på kortsikt eller för tillfällig användning. 

Avsikten är att motverka onödig fragmatisering av fastighetsbeståndet.83 Vid tillämpning av 

det första och andra stycket måste särskild hänsyn tas till den specifika karaktär tredimen-

sionell fastighetsbildning utgör.84 

                                                 
78 Prop. 2002/03:116, s. 48-49. Gäller hela stycket. 
79 Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 15. 
80 Prop. 2002/03:116, s. 49. 
81 Prop. 2002/03:116, s. 52. 
82 3 kap. 9 § FBL. 
83 Prop. 1969:128, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till fastighetsbildningslag; given Stockholms slott den 

26 september 1969, del B, s. 103. 
84 3 kap. 1 § 3 st. FBL., Prop. 2002/03:116, s. 49-50. 
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5.2 Lämplighetsvillkoret för tredimensionell fastighetsbildning 

i 3 kap. 1 § 3 st. FBL 

Huvudregeln är att tredimensionell fastighetsbildning ska vara ett komplement till annan 

form av fastighetsbildning, inte ett alternativ.85 Det villkor som endast tar sikte på  

tredimensionella fastigheter eller utrymmen finns i 3 kap. 1 § 3 st. FBL.  

”…det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet.” 

I utredningen,86 som föregick lagstiftningen om tredimensionell fastighetsbildning finns ett 

första betänkande till det villkor som senare skulle lagstadgas. Utredaren föreslog att den 

tredimensionella fastighetsbildningen inte ska vara ett alternativ till traditionellt  

fastighetsutnyttjande. Möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning skulle istället  

begränsas till komplicerade byggnadsanläggningar där ett utrymme tas i anspråk eller är  

avsett att tas i anspråk av en byggnad eller anläggning.87   

I propositionen tillkom rekvisitet om det står klart att en tredimensionell  

fastighetsbildnings åtgärd är lämpligare än andra alternativ. Skälet till att det ska stå klart är 

att tredimensionell fastighetsbildning inte ska leda till onödig uppdelning av fastigheter som 

kan leda till en minskad ordning och överskådlighet i fastighetsbildningen. En sådan  

uppdelning kan leda till mer kostnader för samhället vid exempelvis fastighetsreglering och 

planläggning som uppkommer vid fastighetsbildning.88 

Tredimensionell fastighetsbildning blir därför tillämplig endast i specifika fall där  

traditionella åtgärder är olämpliga eller otillräckliga. Exempelvis kan tredimensionell  

fastighetsbildning bli aktuell vid fastighetsbildning avseende bergrum som inte har samband 

med annan fastighet och där avsikten är att använda fastigheten under en längre  

tidsperiod.89 

Vid ansökan om tredimensionell fastighetsbildning ska Lantmäterimyndigheten pröva den 

bästa fastighetsrättsliga lösningen för att tillgodose ändamålet med åtgärden. Detta innebär 

att en ansökan först prövas för traditionell fastighetsbildning och sedan prövas de  

                                                 
85 Prop. 2002/03:116, s. 1. 
86 Statens offentliga utredningar (SOU) 1996:87, Tredimensionell fastighetsindelning. Betänkande av Utredningen om 

tredimensionellt fastighetsutnyttjande. 
87 SOU 1996:87, s. 157. Gäller hela stycket. 
88 Prop. 2002/03:116, s. 52. Gäller hela stycket. 
89 Prop. 2002/03:116, s. 137. Gäller hela stycket. 
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traditionella alternativ till tredimensionellt fastighetsutnyttjande.90 Alternativen till  

tredimensionell fastighetsbildning kan också kombineras för att uppnå ett tillfredställande  

fastighetsutnyttjande.91 Lantmäterimyndigheten måste med någorlunda säkerhet kunna  

fastställa att det inte finns andra alternativ eller att dessa är mindre lämpliga än  

tredimensionell fastighetsbildning. Det är sökanden som ska visa att de traditionella  

fastighetsbildningsåtgärderna är mindre lämpliga.92  

Den andra meningen i tredje stycket uttrycker att vid tillämpning av första och andra  

stycket för bildandet av tredimensionella fastigheter ska hänsyn tas till den särskilda  

karaktär tredimensionella fastigheter och utrymmen har.93  

5.3 När är tredimensionell fastighetsbildning att föredra? 

Tredimensionell fastighetsbildning blir aktuell först när de traditionella  

fastighetsbildningsåtgärderna inte är tillämpliga. Den tredimensionella  

fastighetsbildningen kan även användas om de traditionella alternativen kan tillgodose  

ändamålet men dessa framstår som olämpliga av olika anledningar. Exempelvis kan en  

traditionell fastighetsbildningsåtgärd skapa rättsliga och förvaltningsmässiga osäkerheter.94  

Som tidigare nämnts i framställningen är den tredimensionella fastighetsbildningen  

användbar främst vid utnyttjande av tredimensionellt fastighetsutrymme där det är svårt att 

använda de traditionella alternativen. I propositionen nämns ett antal typfall när  

tredimensionell fastighetsbildning kan komma ifråga. 

Exempelvis så har en fastighet har behov att utnyttja en annan fastighets utrymme, en  

servitutlösning ska då vara förstahandsval. Genom servitut får den ena fastigheten endast 

en rätt att använda den andra fastighetens utrymme. Med den tredimensionella  

fastighetsbildningen kan utrymmet bli en del av den ena fastigheten under förutsättning att 

fastigheten har behov av en exklusiv rätt till en större anläggning och att fastighetens ägare 

ska underhålla utrymmet. Då är det mer lämpligt ut förvaltningssynpunkt att använda  

tredimensionell fastighetsbildning. För att bedöma lämplighetskriteriet ska hänsyn tas till 

byggnadstekniska konstruktioner och utrymmets lokalisering.95 

                                                 
90 Prop. 2002/03:116, s. 137. 
91 Prop. 2002/03:116, s. 137. 
92 Prop. 2002/03:116, s. 53., Jfr. 2002/03:116, s. 137. 
93 3 kap. 1 § 3 st. 2 men. FBL., Prop. 2002/03:116, s.138. 
94 Prop. 2002/03:116, s. 137. Gäller hela stycket. 
95 Prop. 2002/03:116, s. 137-138. Gäller hela stycket. Exemplet har utvecklats av författaren.  
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Tredimensionell fastighetsbildning är också att föredra vid en uppdelning av en anläggning 

eller byggnad med flera verksamhetsområden som delas upp på grund av rättsliga eller  

förvaltningsmässiga aspekter. Även här måste de traditionella alternativen vara otillräckliga 

eller saknas helt för att tredimensionell fastighetsbildning ska användas. De nya  

fastigheterna måste tillfredställa ett varaktigt behov och vara sammanlänkade med ansenliga 

investeringar. 96  

 

Figur 4: Exempel på när tredimensionell fastighetsbildning är att föredra.97  

Ett tredje exempel när en uppdelning är att föredra gäller en bostadsrättsförening som äger 

en byggnad och där en del av byggnaden hyrs ut för kommersiella ändamål. Förvaltningen 

kan i sådant fall bli ekonomiskt ofördelaktig.98 Det är ofta en främmande verksamhet för 

föreningen, och kan även göra att föreningen blir en oäkta bostadsförening ur ett  

skatteperspektiv.99 En oäkta bostadsförening beskattas då som ett aktiebolag eller en  

ekonomisk förening istället för ett privatbostadsföretag.100 

                                                 
96 Prop. 2002/03:116, s. 138. Gäller hela stycket.  
97 Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 64. 
98 Prop. 2002/03:116, s. 32. Exemplet har utvecklats av författaren. 
99 Victorin, Tredimensionell fastighetsbildning, s. 352.  
100 Lodin S-O, m.fl. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt del 1, uppl., 13, Studentlitteratur, 2011, s. 256. 
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5.4 Särskilda krav för tredimensionell fastighetsbildning 

För de fall tredimensionell fastighetsbildning är det mest lämpliga alternativet finns det  

ytterligare krav i 3 kap. 1 a § 1 st. FBL som måste vara uppfyllda. 

Det första kravet uttrycker att det endast går att bilda tredimensionella fastigheter om  

fastigheten avser att rymma en byggnad eller anläggning som är att anse som  

fastighetstillbehör.101 Finns det ingen bebyggelse planerad eller befintlig är det inte möjligt 

att bilda tredimensionella fastigheter.102 Till anläggning räknas även bergrum och utrymmen 

som helt avgränsande under mark. Fastighetens storlek bedöms proportionellt till  

anläggningens ändamål.103 

För det andra ska den tredimensionella fastigheten tillförsäkras nödvändiga rättigheter för 

att kunna bildas. Redan i det allmänna lämplighetskravet anges vissa villkor om rättigheter 

till behövliga vägar. Här utvecklas regeln ytterligare för den tredimensionella fastighets 

bildningen. Då regleringen för den traditionella fastighetsbildningen inte ansågs vara  

tillräcklig.104 Tredimensionella fastigheter ska tillförsäkras rättigheter i ett tidigare skede och 

i vidare uträckning än traditionella fastigheter. För att kunna bruka tredimensionella  

fastigheter på ett ändamålsenligt sätt. Tredimensionella fastigheter är beroende av andra 

fastigheter i större uträckning, exempelvis med gemensamma områden såsom trapphus  

eller tillgång till mark, om fastigheten är byggd ovanpå en markfastighet.105 De  

gemensamma områdena ska garanteras genom fastighetsbildningsåtgärder.106  

För det tredje ska onödig uppdelning samt tekniskt olämplig uppdelning av befintliga  

fastigheter motverkas. Åtgärden ska vara motiverad ur ett finansierings- eller  

förvaltningsperspektiv.107 Uppdelningen måste leda till en mer förmånlig förvaltning av  

fastigheten och tillgodoses med en nyttoeffekt vid uppdelningen.108 Bestämmelsen  

förhindrar även en uppdelning av fastigheter som har samma syfte, exempelvis att dela upp 

en kontorsfastighet i flera separata kontorsfastigheter. Ytterligare krav finns på att den  

tredimensionella åtgärden ska vara motiverad med hänsyn till användningen och  

                                                 
101 2 kap. 1 § 1 st. JB. 
102 3 kap. 1 a § 1 st. 1 p. FBL., Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 15. 
103 Prop. 2002/03:116, s. 141. 
104 3 kap. 1 § 1 st. FBL. Gäller hela stycket. 
105 3 kap. 1 a § 1 st. 2 p. FBL., Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 16. 
106 Victorin, Tredimensionell fastighetsbildning, s. 355. 
107 3 kap. 1 a § 1 st. 3 p. FBL. 
108 Victorin, Tredimensionell fastighetsbildning, s. 354. 
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konstruktionen av anläggningen. Det ska vara lämpligt att dela upp den befintliga  

fastigheten i flera fastigheter.109   

5.5 Tredimensionell fastighetsbildning innan anläggning är 

uppförd 

Som nämnt ovan får tredimensionell fastighetsbildning endast användas om den avser en 

byggnad eller anläggning. Undantaget från huvudregeln110 nyttjas i de fall en tredimensionell 

fastighetsbildning är nödvändig för att trygga finansieringen eller uppförandet av  

anläggningen samt att den tredimensionella fastigheten eller utrymmet får användning för 

sitt syfte inom en snar framtid.111 Lantmäterimyndigheten beslutar om vilken tidsperiod 

som innefattar snar framtid och kan även förlänga perioden inom vilken anläggningen ska 

vara uppförd.112  

Rekvisitet nödvändigt syftar till att sökanden måste redogöra för markanta skäl till att  

finansiering av projektet inte är gångbart utan genomförandet av en tredimensionell  

fastighetsbildning.113 Vid bildandet av tredimensionell fastighet eller utrymme innan  

anläggningen uppförs uppkommer nya möjligheter till finansiering.114  Fastighetsägaren får 

möjlighet att pantsätta den tredimensionella fastigheten som säkerhet för lån och därmed 

säkerställa byggprojektet.  

5.6 Grannelagsrättsliga frågor gällande tredimensionell  

fastighetsbildning 

I och med att institutet tredimensionell fastighetsbildning infördes uppkom fråga om hur 

de gemensamma utrymmena mellan fastigheterna skulle regleras.115 Problem med  

störningar, såsom buller och luftföroreningar kan uppkomma med fastighetsutrymmen  

under jord eller när en byggnad delas upp i flera tredimensionella fastigheter.116 Vid en  

lämplighetsprövning om en tredimensionell fastighet eller tredimensionellt  

fastighetsutrymme ska få nybildas eller ombildas tas hänsyn till denna fråga.117 Lagstiftaren 

                                                 
109 3 kap. 1 a § 1 st. 3 p. FBL., Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 17. 
110 3 kap. 1 a § 1 st. 1 p. FBL. 
111 3 kap. 1 a § 2 st. 1-2 p. FBL., 3 kap. 1 a § 3 st. FBL. 
112 4 kap. 25 § FBL. 
113 Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 19-20., Victorin, Tredimensionell fastighetsbildning, s. 355. 
114 Prop. 2002/03:116, s. 62. 
115 Prop. 2002/03:116, s. 88.  
116 Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 22. 
117 3 kap. 1 § 3 st. FBL. 
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valde att inte införa specifika grannelagsrättsliga regler mot störning avseende  

tredimensionella fastigheter och utrymmen. Det ansågs att regleringen för traditionella  

fastigheter i JB och MB utgör tillräckligt skydd mot störningar även vad gäller  

tredimensionella fastigheter och utrymmen.118  

Viss specifik reglering för tredimensionella fastigheter finns dock.119 Regleringen tar sikte 

på de gemensamma utrymmen som är av särskild vikt, exempelvis att bärande  

konstruktioner genom byggnadsarbeten påverkar andra fastigheter negativt.120  

Bestämmelserna angående grannelagsrätt för tredimensionella fastigheter eller utrymmen 

tillämpas om olika delar av anläggningen tillhör skilda fastigheter och minst en av dessa  

delar tillhör en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt utrymme.121  

En fastighetsägare som utför byggnadsarbete, till exempel grävning eller liknande, ska  

utföra skyddsåtgärder så att angränsade fastigheter inte tar skada. Inträffar skada eller  

intrång på den angränsande fastigheten ska fastighetsägaren ersätta förlusten.122  

Skyddsåtgärder ska bekostas av den angränsade fastighetens ägare, om risk för skada beror 

på att fastigheten är vårdslöst uppförd eller brister i underhåll. Arbetet som utförs ska inte 

heller vara särskilt ingripande eller medföra särskild risk.123  

Vid byggnadsarbete på en tredimensionell fastighet kan tillträde till andra delar av  

anläggningen krävas för att byggnadsarbetet ska fortgå. Ett sådant tillträde måste uppväga 

den skada eller olägenhet som kan medföras av tillträdet. Inträffar skada eller olägenhet ska 

det ersättas. En bedömning får göras av behovet för att byggnadsarbetet ska fortgå jämfört 

med olägenheterna som kan uppkomma för fastighetsägaren.124  

Vid vanvård av en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt utrymme är  

fastighetsägaren till den delen av anläggningen skyldig att åtgärda bristen om skadan  

riskerar att drabba någon annan fastighetsägares del av anläggningen. Skälig ersättning för 

undanröjande av risk för skada vid vanvård ska utgå till den fastighetsägare som drabbats. 

Fastighetsägaren som har vanvårdat fastigheten är skyldig att betala ersättning.125 

                                                 
118 3 kap. 1 § JB., 2 kap. 3 § 1 st. MB., Prop. 2002/03:116, s. 88. 
119 3 kap. 6-10 §§ JB. 
120 Prop. 2002/03:116, s. 92. 
121 3 kap. 5 § JB. 
122 3 kap. 3-4 §§ JB., Jfr 3 kap. 6 § JB. 
123 3 kap. 6 § JB. 
124 3 kap. 7 § JB., Englund, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 23. Gäller hela stycket. 
125 3 kap. 8 § JB. Gäller hela stycket. 
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5.7 Lantmäteriverkets utvärdering av den tredimensionella 

lagstiftningen 

5.7.1 Lantmäteriverkets utvärdering 

Efter några år med den tredimensionella fastighetsbildnings lagstiftningen gjordes en  

utvärdering av Lantmäteriverket.126 Utvärderingen hade till syfte att se över hur  

lagstiftningen fungerat ditintills. Lantmäteriverket utredde även de farhågor som fördes 

fram i propositionen om den tredimensionella fastighetsbildningen. 

Lantmäteriverkets uppfattning var att lagstiftningen är mer komplicerad och mer restriktiv 

än nödvändigt. Uppfattningen grundas på att rädslan över onödig fragmentisering av  

befintliga fastigheter inte skett i någon större uträckning. Konsekvensen av den restriktiva 

lagstiftningen torde göra att fastighetsägare blir tveksamma och avstår från tredimensionell 

fastighetsbildning.127 

5.7.2 Lantmäteriverkets förslag om lagändringar 

En av farhågorna i propositionen var att valet mellan den tredimensionella och den  

traditionella fastighetsbildningen skulle leda till en omotiverad fördel för den  

tredimensionella fastighetsbildningen.128 Enligt Lantmäteriverket har denna farhåga inte  

besannats, de fastigheter som bildats tredimensionellt har varit motiverade och lämpliga  

enligt kraven.129  

Kravet på att det ska stå klart att tredimensionell fastighetsbildning ska vara mest lämpligt, 

är enligt Lantmäteriverket tillgodosett genom en samlad bedömning av fastighetsägarnas  

intressen och villkoren i FBL.130 Med anledning av denna ståndpunkt gav Lantmäteriverket 

ett förslag om lagändring av den specifika lämplighetsregeln för tredimensionella  

fastigheter. Förslaget innebär att tredimensionell fastighetsbildning ska kunna ske om det är 

lämpligare än andra åtgärder och därmed ska en förändring ske av det starka kravet det står 

klart.131  

                                                 
126 LMV- rapport 2007:15. Lantmäteriverkets rapport, Tredimensionell fastighetsindelning - uppföljning av de första 

årens tillämpning samt förslag till lagändringar. 
127 LMV- rapport 2007:15, s. 118. Gäller hela stycket. 
128 Prop. 2002/03:116, s. 52-53. 
129 LMV- rapport 2007:15, s. 49. 
130 3 kap. 1 § 3 st. FBL., LMV- rapport 2007:15, s. 49-50. 
131 LMV- rapport 2007:15, s. 117. Gäller hela stycket. 
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Anledningen till det är att bestämmelsen om tredimensionella fastigheter endast ska bildas 

när det är lämpligare inte har gett upphov till några problem i praktiken.132 Enligt  

Lantmäteriverket bör lämplighetsbedömningen som görs för all fastighetsbildning anses 

tillräcklig.133  

Vid tillämpning av den allmänna lämplighetsregeln och varaktighetsregeln ska den  

tredimensionella fastighetsbildningens särskilda karaktär beaktas.134 Lantmäteriverket  

uttrycker att bestämmelsen är överflödig då den inte har någon självständig tillämpning.  

Bestämmelsen torde falla in i både den allmänna lämplighetsregeln samt de särskilda krav 

som ålägges tredimensionella fastigheter och bör följaktligen avskaffas.135  

En annan farhåga som lyftes fram i propositionen gällde de specifika kraven för att bilda 

tredimensionella fastigheter.136 Det uttrycktes en oro för att tredimensionell  

fastighetsbildning skulle användas för att bilda outnyttjade tredimensionella fastigheter, 

utan specifikt syfte. Av den anledningen finns det krav på att en tredimensionell fastighet 

måste inrymma en byggnad eller anläggning.137 Lantmäteriverket gör bedömningen att  

villkoret att en tredimensionell fastighet ska innehålla en anläggning eller byggnad är både 

rimlig och respekterad av fastighetsägarna.138  

Ett problem som uppkom vid tillämpningen av den tredimensionella fastighetsbildningen 

och de specifika kraven är att fastigheten ska tillförsäkras de rättigheter som är nödvändiga 

för fastigheten.139 Kravet på nödvändiga rättigheter blev föremål för diskussion då olika  

fastigheter kräver olika rättigheter. Lantmäteriverket ansåg att de nödvändiga rättigheterna 

skulle fastställas efter en bedömning av situationen och ändamålet med fastigheten. Det 

som normalt anses och säkras med rättigheter är nödutgångar och tekniska installationer.140  

Bestämmelsen om att den tredimensionella fastighetsbildningsåtgärden ska vara motiverad 

med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning, ansågs av Lantmäteriverket 

som svårtillämpad.141 Vidare sägs i utvärderingsrapporten att bestämmelsen inte har något 

                                                 
132 LMV- rapport 2007:15, s. 119. 
133 LMV- rapport 2007:15, s. 120-121. 
134 3 kap. 1 § 1-2 st. FBL., Jfr, 3 kap 1 § 3 st. FBL. 
135 3 kap. 1 a § FBL., LMV- rapport 2007:15, s. 123. 
136 3 kap. 1 a § FBL. 
137 3 kap. 1 a § 1 st. 1p. FBL., Prop. 2002/03:116, s. 54. 
138 LMV- rapport 2007:15, s. 43. 
139 3 kap. 1 a § 1 st. 2p. FBL. 
140 LMV- rapport 2007:15, s. 43. 
141 3 kap. 1 a § 1 st. 3p. FBL., LMV- rapport 2007:15, s. 70. 
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specifikt tillämpningsområde då det ytterst sällan uppkommer situationer där  

fastighetsägare vill dela upp tekniskt komplicerade byggnader eller anläggningar.142  

Det ska även stå klart att en tredimensionell fastighetsbildningsåtgärd leder till en mer  

ändamålsenlig förvaltning eller tryggar finansieringen av en anläggning. Denna bestämmelse 

har haft stor betydelse i praktiken för vilka slags tredimensionella fastigheter som får  

bildas.143 Ägarlokaler, det vill säga en specifik lokal i exempelvis en galleria, får inte bilda en 

egen fastighet. Det ska i förekommande fall vara en större kommersiell verksamhet.144 

Lantmäteriverket ansåg att förvaltningsvillkoret för tredimensionella  

fastigheter särskiljer den tredimensionella fastighetsbildningen från annan  

fastighetsbildning, genom att lämplighetsprövningen görs av förändringen av fastigheten 

och inte av slutresultatet.145 De förslag till lagändringar avseende tredimensionell fastighets-

bildning från Lantmäteriverket har inte införts av lagstiftaren. 

 

                                                 
142 LMV- rapport 2007:15, s. 71. 
143 3 kap. 1 a § 1 st. 3p. FBL., LMV- rapport 2007:15, s. 71. 
144 LMV- rapport 2007:15, s. 71. 
145 LMV- rapport 2007:15, s. 127-128. 



 

 
24 

6 Analys 

6.1 Inledning 

Lagstiftarens avsikt med tredimensionella fastigheter är att de ska behandlas som vilka 

andra fastigheter som helst.146 Exempelvis är de olika möjligheter som finns för att nybilda 

och ombilda fastigheter desamma för både traditionell och tredimensionell  

fastighetsindelning. Kompletterande paragrafer i JB och FBL lades dock till för att möta de 

särskilda krav som uppkommer med en tredimensionell fastighet bland annat för  

gemenskapsfrågor och särskilda kriterier för att kunna bilda tredimensionella fastigheter.   

Vid all fastighetsbildning görs en allmän lämplighetsprövning med hänsyn till olika  

förutsättningar som gör att fastigheten blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.147 För att  

fastigheten ska vara lämplig uppställs vissa grundförutsättningar så som tillgång till väg,  

vatten eller avlopp.  

Utöver det kravet gäller för tredimensionell fastighetsbildning ännu en utvidgad  

lämplighetsregel. Det behöver stå klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 

uppnå ändamålet, exempelvis servitut.148 Enligt propositionen ska tredimensionell  

fastighetsbildning endast vara ett komplement till den traditionella fastighetsbildningen och 

inte ett alternativ.149 

Frågan är huruvida lämplighetsprövningen för tredimensionella fastigheter är ett alltför 

högt krav för fastighetsägare som vill bilda tredimensionella fastigheter? 

6.2 Det specifika lämplighetskravet i 3 kap. 1 § 3 st. FBL 

Som ovannämnt gäller det allmänna lämplighetskravet även tredimensionella fastigheter, 

frågan är då varför lagstiftaren valde att införa ytterligare krav med rekvisitet stå klart?  

I propositionen uttrycks en vilja att använda ett försiktigt tillvägagångssätt vid införandet av 

bestämmelserna på grund av brist på erfarenhet av den tredimensionella  

fastighetsbildningen. Försiktighetsprincipen användes också för att förhindra en onödig 

uppdelning av befintliga fastigheter.150  

                                                 
146 Prop. 2002/03:116, s. 1., Julstad & Sjödin, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 11. 
147 3 kap. 1 § 1 st. FBL. 
148 3 kap. 1 § 3 st. FBL. 
149 Prop. 2002/03:116, s. 52. 
150 Prop. 2002/03:116, s. 53.  
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I författningskommentarerna till propositionen uttrycks däremot ett något svagare krav på 

lämplighet. Tredimensionella fastigheter får bildas om de alternativa åtgärderna är  

olämpliga av någon anledning, eller om de inte är olämpliga men den tredimensionella  

fastighetsbildningen ändå är lämpligare. Det måste dock stå klart att alla alternativ är  

uttömda.151 

Lantmäteriverkets utvärdering från 2007 gav förslag på lagändring från att det står klart att 

det är mer lämpligt, till att det endast ska vara lämpligare att bilda tredimensionella  

fastigheter än andra alternativ till tredimensionellt fastighetsutnyttjande.152  

Lantmäteriverkets förslag grundade sig på att den allmänna lämplighetsprövningen för  

fastighetsbildning är tillräcklig. Bedömningen görs från fall till fall för att hitta den bästa 

lösningen, oavsett om det är en traditionell eller tredimensionell åtgärd.153   

Victorin menar att lagstiftningen för tredimensionella fastighetsbildningen är utformad med 

en alltför försiktig hållning. Grundat på utländska erfarenheter anser Victorin att  

tredimensionell fastighetsbildning bör ses som ett förstahandsalternativ. En kombination 

av en ändamålsenlig gemensamhetsanläggning och tredimensionell fastighetsbildning kan 

enligt utländska erfarenheter vara överlägsen traditionell fastighetsbildning.154  

6.3 Synpunkter de lege lata och förslag till de lege ferenda 

För att bilda fastigheter måste de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § 1 st. och 2 st. 

FBL vara tillgodosedda. Det ska även stå klart att den tredimensionella fastigheten är  

lämpligare än andra åtgärder för att uppnå det avsedda ändamålet enligt 3 kap. 1 § 3 st. 1 

men. FBL. Vid tillämpning av de allmänna lämplighetsvillkoren ska hänsyn tas till  

tredimensionella fastigheters särskilda karaktär enligt 3 kap. 1 § 3 st. 2 men. FBL. 

För att tredimensionell fastighetsbildning ska vara ett alternativ måste tre steg vara  

uppfyllda. Den restriktiva hållningen grundar sig på att en försiktighetsprincip har använts 

vid lagstiftningsarbetet. Återhållsamheten har kritiserats av både Victorin och  

Lantmäteriverket för att vara alltför långtgående. Frågan blir då om det verkligen finns ett 

behov av en så restriktiv hållning? Frågan bör enligt mig besvaras nekande. 

                                                 
151 Prop. 2002/03:116, s. 137. Gäller hela stycket. 
152 LMV- rapport 2007:15, s. 117. 
153 LMV- rapport 2007:15, s. 121. Gäller hela stycket. 
154 Victorin, Tredimensionell fastighetsbildning, s. 367. Gäller hela stycket. 
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Min uppfattning är att de allmänna lämplighetsvillkoren som gäller både traditionell och 

tredimensionell fastighetsbildning är tillräckliga för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

Lantmäteriverket gör en lämplighetsbedömning inför varje fastighetsindelning. Min  

bedömning är att Lantmäteriverkets rutiner inte torde skilja sig mellan traditionella och  

tredimensionella fastigheter. Det specifika lämplighetskravet utgör istället en begränsning 

för att bilda tredimensionella fastigheter eftersom detta endast får bildas om inte andra  

alternativ till tredimensionellt fastighetsutnyttjande är tillräckligt lämpliga. Alternativen med 

servitut, nyttjanderätt och gemensamhetsanläggningar kan tillgodose många fastighetsägares 

behov. Mitt förslag är inte att tredimensionell fastighetsbildning ska vara förstahandsval, 

men det ska vara ett av alternativen till fastighetsbildning och inte bara ett komplement till 

alternativen för tredimensionellt fastighetsutnyttjande.  

Fördelarna med att tredimensionell fastighetsbildning är ett av alternativen är att en  

fastighetsägare kan trygga sin äganderätt i olika fastigheter, något servitut, nyttjanderätt och 

gemensamhetsanläggningar inte kan erbjuda.  

Det faktum att pantsättning, överlåtelse och inteckningar är möjliga även för  

tredimensionella fastigheter är givetvis en fördel. Ponera att en fastighetsägare har ett  

servitut på ett utrymme under en fastighet. Det står däremot inte klart att tredimensionell 

fastighetsbildning är lämpligare än det servitut som redan finns. Fastighetsägaren kan  

därför inte göra om utrymmet till ett tredimensionellt utrymme med äganderätt.  

Fastighetsägaren kan pantsätta rätten till det tredimensionella fastighetsutrymmet men inte 

själva utrymmet i sig. En tredimensionell fastighetsbildning möjliggör pantsättning av  

utrymmet i sin helhet och har då ett högre belåningsvärde. Det kan givetvis anses att den 

ena fastighetsägaren kan förvärva hela fastigheten istället för att endast ha ett servitut i  

utrymmet. Det är dock inte självklart att den andra fastighetsägaren inte har behov av fas-

tigheten och är intresserad av att överlåta denna.   

Eftersom servitut är bundet till fastigheten kan överlåtelser bli problematiska. Exempelvis 

kan intressenter avstå från att förvärva en fastighet om denna är belastad med ett servitut. 

Till följd av servitut i en fastighet som fastighetsägaren vill överlåta kan även fastighetens 

marknadsvärde reduceras.  

En annan form för tredimensionellt fastighetsutnyttjande är nyttjanderätt. Ett  

nyttjanderättsavtal är knutet till en viss person, vilket kan bli problematiskt vid överlåtelser. 
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En fastighetsägare som nyttjar ett visst tredimensionellt utrymme kan behöva avstå från 

nyttjanderätten om en ny fastighetsägare själv vill använda utrymmet. Detta kan inte ske 

om nyttjanderättsinnehavaren förvärvat fastigheten eller utrymmet genom tredimensionell 

fastighetsbildning. 

Lantmäteriverket gjorde bedömningen att det inte behöver stå klart utan att det endast ska 

vara lämpligare att tredimensionell fastighetsbildning är mer ändamålsenlig. Den  

bedömningen är enligt min åsikt lite vag. Visserligen går den i rätt riktning men fortfarande 

ska de traditionella alternativen till tredimensionellt fastighetsutnyttjande användas. Då 

kvarstår problemen med den begränsningen som åläggs specifikt tredimensionell  

fastighetsbildning.  

Det kan även diskuteras om de allmänna och det specifika lämplighetsvillkoren utgör en 

dubbelreglering. Lantmäteriverket ansåg i sin rapport att bestämmelsen i det tredje stycket, 

som innebär att vid tillämpning av första och andra stycket ska den särskilda karaktär  

tredimensionella fastigheter utgör beaktas, är överflödig. Lantmäteriverket ansåg att det  

redan är stadgat i första och andra styckena samt villkoren för tredimensionell  

fastighetsbildning i 3 kap. 1 a § FBL att fastighetens specifika karaktär ska beaktas.155  

Jag delar Lantmäteriverkets bedömning. Frågan är hur en tredimensionell fastighet ska bli 

mer lämplig eller mer varaktig bara för att den har en specifik karaktär?  Det får antas att 

Lantmäteriverket gör en objektiv bedömning med hänsyn till den specifika karaktär varje 

fastighet har för att uppnå ändmålet. Bestämmelsen utgör således en dubbelreglering med 

hänsyn till första och andra stycket vilket kan leda till förvirring angående vad som  

egentligen är åsyftat med fastighetens specifika karaktär.  Lantmäteriverkets förslag var att 

bestämmelsen utgår. Jag ansluter mig till den uppfattningen. 

I propositionen sägs att en försiktighetsprincip har använts vid lagstiftningsarbetet och 

även att lagstiftningen bör genomgå en utvärdering efter ett par års praktisk tillämpning.156 

Enligt min mening innebär det att lagstiftaren redan i ett tidigt skede av lagstiftningsarbetet 

hade i åtanke att en översyn av lagstiftningen skulle ske. 

Vid en ändamålsenlig lämpighetsbedömning av Lantmäteriverkets uppfattning kan  

fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning överväga nackdelarna och det bör i  

förekommande fall inte ske något missbruk av den tredimensionella fastighetsbildningen.  

                                                 
155 LMV- rapport 2007:15, s. 123. 
156 Prop. 2002/03:116, s. 53. 
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7 Slutsats 

Frågeställningen i uppsatsen var om lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § 3 st. FBL är för  

restriktivt för bildandet av tredimensionella fastigheter och utrymmen? Anledningarna till 

varför villkoret finns är klara, en försiktighetsprincip har använts. Slutsatsen jag drar utifrån 

framställningen är den att de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § 1 st. och 2 st. FBL 

bör vara tillräckliga för en objektiv lämplighetsbedömning från Lantmäteriverket.  

Det specifika villkoret utökar endast det allmänna villkoret på ett sådant sätt att det blir 

oförmånligt för fastighetsägare som vill använda sig av tredimensionell fastighetsbildning. 

Lantmäteriverket utreder lämplighetsvillkoren från fall till fall. Det får därav antas att  

bedömningen är objektiv och lämplig med hänsyn till ändamålet. Det särskilda restriktivitet 

belastar endast tredimensionella fastigheter och inte traditionella fastigheter och det går 

emot propositionens huvudregel att tredimensionell fastighetsbildning ska behandlas som 

traditionell fastighetsbildning.  

Min slutsats är därför att 3 kap. 1 § 3 st. FBL bör utgå och att den tredimensionella  

fastighetsbildningen endast ska genomgå en allmän lämplighetsbedömning samt uppfylla de 

krav som ställs i 3 kap. 1 a § 1 st. FBL. 
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