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Sammanfattning  

Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna 

växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ansvarsfördelningen av drift och underhåll 

vid bildandet av tredimensionella fastigheter lämpligen bör utformas för att åstadkomma en 

långsiktigt hållbar förvaltning i en tät stadsstruktur, där ytor för allmänna platser underbyggs med 

enskilda anläggningar. Examensarbetet begränsar sig till att endast behandla 3D-utrymmen som 

avser allmän plats med kommunalt huvudmannaskap som underbyggs med en enskild anläggning. 

Examensarbetet behandla frågorna om 3D-utrymmen ur ett kommunalt och lantmäterimässigt 

perspektiv.  

I examensarbetet studeras hur ansvaret för drift och underhåll av 3D-fastigheten ska fördelas 

mellan parterna för att underlätta en långsiktigt hållbar förvaltning av allmän plats som underbyggs 

med en enskild anläggning. Därefter studeras hur ansvarsfördelningen regleras i detaljplan, 

förrättningsakt och avtal, för att slutligen kunna svara på vilka möjliga utmaningar 3D-

fastighetsbildningen medför för den långsiktiga förvaltningen av den allmänna platsen.  

Studien har visat att förvaltningen av 3D-fastigheter är en komplex fråga. Resultatet tyder på att 

det krävs att ansvarsfördelningen mellan de båda fastighetsägarna tydligt definieras för att få till en 

hållbar och välfungerande långsiktig förvaltning. Därav följer en reglering av kostnadsfördelningen 

för att tydligt avgöra vilken fastighetsägare som står för vilka kostnader avseende utförande, drift 

och underhåll. Ansvaret definieras genom angivelse i plankarta och planbestämmelser samt genom 

reglering i förrättningsakt och avtal. Studien visar även på att det är viktigt med ett nära samarbete 

mellan kommunen och Lantmäterimyndigheten för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning. 

Det är särskilt viktigt med ett nära samarbete mellan enheterna inom kommunen för att kunna 

tillgodose entydigheten i de juridiskt bindande dokumenten för att därigenom kunna säkerställa en 

tydlig reglering av ansvarsfördelningen för förvaltningen av 3D-fastigheten.  
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Abstract  

Since the 1st of January 2004 it has according to Swedish law been possible to form a 3D property. 
As the cities continue to grow and expand by attract more inhabitants it has become of a greater 
importance to develop the city and at the same time preserving its qualities. 3D property formation 
could be used to do so.  
  
This thesis focuses on 3D property formation where a facility is built underneath a public space. 
The thesis study how the responsibility to maintain the 3D property should be distributed between 
the property owners, in this case between the municipality and a private property owner, to 
establish a long term management of the public space as well as the underground construction. 
The research is carried out by studying property formation cases, detail plans and contracts. 
 
The results of the study shows that 3D property research is a highly complex matter and that a 
clear distribution of responsibilities between the property owners is required in order to facilitate a 
long term management of the property. It is also important to distribute any eventual costs and 
clearly decide what responsibilities each property owner has. Lastly, collaboration between the 
divisions within the municipality as well as collaboration between the municipality and the 
department of cadastral survey is of great importance to secure that the information given in 
property formation cases, detail plans and contracts is unambiguous.   
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1. Inledning  
Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. Sedan dess har det varit 

möjligt att bilda tredimensionella fastigheter (3D-fastigheter) och tredimensionella 

fastighetsutrymmen (3D-fastighetsutrymmen). Trots möjligheten att bilda 3D-fastigheter har de 

fastighetsbildningar som genomförts varit färre än förväntat (Lantmäteriet, 2007). I takt med att 

städerna växer krävs lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls.  

Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2018 anger 243 av de 288 kommuner som deltog i studien 

att de har ett underskott på bostäder (Boverket, 2018). En av de kommuner som angett ett 

bostadsunderskott är Nacka kommun. I dagsläget har Nacka kommun höga bostadsbyggnadsmål. 

Innan år 2030 planerar man att bygga minst 20 000 nya bostäder (Nacka kommun, 2018). 

Anledningen till de höga bostadsbyggnadsmålen är Sverigeförhandlingen, där Nacka kommun, likt 

andra kommuner i Stockholms län, ingått en överenskommelse med bl.a. Stockholms Läns 

Landsting. Överenskommelsen innebär att Nacka kommun åtagit sig att uppföra ca 13 500 

bostäder på västra Sicklaön, vilket medför att staten medfinansierar utbyggnaden av tunnelbanan 

till Nacka (Stockholmsförhandlingen, 2014). Utbyggnaden av tunnelbanan och de höga 

bostadsbyggnadsmålen kommer resultera i en tät stadsstruktur där utrymmen både över och under 

mark behöver utnyttjas på ett mer yteffektivt sätt än i den befintliga glesare bebyggelsestrukturen. 

Den tätare stadsstrukturen kommer innebära ett behov av bildandet av tredimensionella fastigheter 

för att lösa frågor där allmän platsmark underbyggs med enskilda anläggningar i form av garage, 

tunnlar eller andra byggnader och anläggningar. I samband med förtätningen behövs riktlinjer för 

hur ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägaren av de enskilda anläggningarna ska 

utformas (Hall, 2018). Reglerna om 3D-fastighetsbildning gör det juridiskt möjligt för kommunerna 

att kombinera olika typer av anläggningar och verksamheter. Eventuellt kan det vara dags att 

utnyttja den möjligheten i större utsträckning.   

 

1.1 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ansvarsfördelningen av drift och underhåll 

vid bildandet av tredimensionella fastigheter lämpligen bör utformas för att åstadkomma en 

långsiktigt hållbar förvaltning i en tät stadsstruktur, där ytor för allmänna platser underbyggs med 

enskilda anläggningar.  

 

1.2 Avgränsning  
Examensarbetet behandlar endast 3D-utrymmen som avser allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap som underbyggs med en enskild anläggning. I detta examensarbete syftar 

begreppet enskild anläggning till en anläggning som ägs av en privat fastighetsägare (alltså ej i 

kommunal ägo). I detta arbete förekommer enskilda anläggningar i form av garage och utrymme 

för centrumändamål (handel).  

Examensarbetet behandla frågorna om 3D-utrymmen ur ett kommunalt och lantmäterimässigt 

perspektiv. Det kan tänkas vara lämpligt att behandla även de privata fastighetsägarnas perspektiv, 

något som dock inte gjorts i detta arbete.   
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1.3 Frågeställningar 
1. Hur ska ansvaret för drift och underhåll av 3D-fastigheten fördelas mellan parterna för att 

underlätta en långsiktigt hållbar förvaltning av allmän plats som underbyggs med en enskild 

anläggning?  

a. Hur regleras ansvaret i detaljplan?  

b. Hur görs gränsdragningen i förrättningen? 

c. Hur fördelas kostnader för drift och underhåll mellan parterna?  

2. Hur regleras ansvarsfördelningen i detaljplan, förrättningsakt och avtal? 

3. Vilka möjliga utmaningar medför 3D-fastighetsbildningen för den långsiktiga förvaltningen av 

den allmänna platsen?  

 

1.4 Disposition  
Kapitel 1 – Introduktion: I detta avsnitt ges en kort introduktion till ämnet. Här 

presenteras även syfte, avgränsning, frågeställningar och 

disposition. 

Kapitel 2 – Kunskapsläget: Här presenteras kunskapsläget och examensarbetet sätts i 

ett sammanhang. 

Kapitel 3 – Metod: Här presenteras tillvägagångssättet under examensarbetets 

utförande. 

Kapitel 4 – Teori: I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund till ämnet 

tredimensionella fastigheter innehållande beskrivning av 

själva begreppet, samverkansformer och gränsdragningar. 

Här presenteras även huvuddragen i planläggning och 

viktiga begrepp kopplade till detta. 

Kapitel 5 – Fallstudie: Här presenteras de fyra fall som valts ut. I fallstudien 

beskrivs fallet och dess reglering i detaljplan, 

förrättningsakt och avtal. Kopplat till varje fall presenteras 

material från de fallspecifika intervjuerna.  

Kapitel 6 – Resultat av fallstudien: I detta avsnitt sammanställs resultatet av fallstudien.  

Kapitel 7 – Intervjuer med sakkunniga:  I detta avsnitt presenteras material från intervjuer med 

sakkunniga. 

Kapitel 8 – Analys: I detta avsnitt analyseras resultatet av den insamlade 

empirin. 

Kapitel 9 – Diskussion: Här behandlas identifierade utmaningar och möjligheter 

med 3D samt eventuella felkällor. 

Kapitel 10 – Slutsats: I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna av 

examensarbetet.   
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2. Kunskapsläget  
Redan år 1996 skrevs ett betänkande (SOU 1996:87) gällande tredimensionell fastighetsindelning 

som föreslog att fastigheter även ska kunna avgränsas horisontellt. År 2002 skrev Regeringen en 

proposition om tredimensionell fastighetsindelning, Proposition 2002:03/116. Den 1 januari 2004 

trädde regler om tredimensionell fastighetsbildning i kraft. Därefter har många studier gjorts på 

området. Barbro Julstad och Eije Sjödin skrev år 2005 boken ”Tredimensionell fastighetsindelning”. 

Lantmäteriet har tagit fram handböcker och gjort diverse uppföljningar av lagstiftningens 

tillämpning, exempelvis LMV-rapport 2007:15 ”Tredimensionell fastighetsindelning: Uppföljning av de 

första årens tillämpning samt förslag till lagändringar”.   

Det är få examensarbeten som har skrivits om 3D-fastigheter, speciellt som behandlar allmän plats 

i synnerhet underbyggnaden av allmän plats De flesta av examensarbetena som skrivis om 3D-

fastigheter behandlar istället förhållandet mellan privata aktörer och oftast 3D-fastighetsbildnigar 

som avser kombinationen bostäder och handel. Ett av examensarbetena som skrivits är ”Problem 

med rättighetslösningar vid tredimensionell fastighetsbildning – fastighetsägarnas perspektiv” av Lina Asplin och 

Sofia Henriksson vid KTH. Examensarbetet behandlar tillskapandet av olika rättigheter samt 

förvaltningen av servitut och gemensamhetsanläggningar. Ett av kandidatexamensarbetena som 

skrivit är ”3D-fastighetsbildning i fastigheter med galleria och bostäder: En utredning om fastighetssamverkan i 

gallerior med en tredimensionell bostadsfastighet på taket” av Katrin Karimson och Elin Westergren vid 

KTH. I arbetet studeras olika lösningar för samverkan inom en 3D-fastighet som innehåller både 

bostäder och galleria.  

Tidigare arbeten har således behandlat frågor om tillskapandet av rättigheter och 

samverkansformer, etc. Många utav de tidigare studierna har behandlat frågor om 3D-

fastighetsbildning mellan privata fastighetsägare, alltså inte då en kommun varit involverad. Detta 

examensarbetet skiljer sig från tidigare gjorda studier på så vis att det fokuserar på allmänna platser 

med kommunalt huvudmannaskap som underbyggs med enskilda anläggningar. Examensarbetet 

behandlar fördelningen av ansvar samt olika lösningar på samverkan och behandlar frågorna ut ett 

kommunalt samt lantmäterimässigt perspektiv. Detta examensarbete är bland de första som 

behandlar frågor gällande 3D-fastigheter med avseende på underbyggnad av allmän plats.  
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3. Metod  
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet under examensarbetets gång. Arbetet bygger på tre olika 

metoder; litteraturstudie, fallstudie och intervju.   

  

3.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudien syftar till att klargöra kunskapsläget och bidra med en teoretisk grund genom att 

fokusera på olika förvaltningslösningar som berör 3D-fastighetsbildning. Den litteratur som 

studerats berör samverkansformer (de möjligheter fastighetsägarna har att samarbeta avseende 

underhållet av 3D-fastigheten), gränsdragning (var gränsen för fastigheten dras) samt planläggning 

för att koppla an till vikten av att bevara allmänna platser samtidigt som staden förtätas. Litteraturen 

har sökts via KTH-biblioteket, Lantmäterimyndigheten, Boverket och ett antal andra 

universitetsbibliotek som exempelvis Stockholms universitet. Även lagtext och propositioner har 

använts i detta examensarbete. Litteraturen kring 3D-fastigheter och utrymmen som avser 

underbyggnad av allmän plats är begränsad. Mycket utav den litteratur som hittats behandlar frågor 

om 3D-fastigheter och planläggning ur ett mer generellt perspektiv.  

 

3.2 Fallstudie  
I fallstudien studerades fyra fall där 3D-fastigheter som avser allmän plats som underbyggs med en 

enskild anläggning har bildats. De fall som har studerats är exempel på hur 3D-fastighetsbildningen 

har gjorts samt hur frågor rörande gränsdragning, ansvars- och kostnadsfördelning har reglerats 

plankarta och planbestämmelser samt i förrättningsakt och avtal i respektive fall. Samtliga fall är 

hämtade från kommuner i Stockholms län. Fallstudien syftar till att beskriva verkliga exempel på 

lösningar och visa på hur åtaganden kopplade till drift, underhåll och förvaltning av 

tredimensionella fastigheter kan regleras och säkras upp i plankarta och planbestämmelser samt 

förrättningsakt och avtal.  

I fallstudien har handlingar som är juridiskt bindande, d.v.s. plankarta och planbestämmelser samt 

förrättningsakt och avtal, studerats. Detta eftersom endast juridiskt bindande handlingar utgör 

incitament till att ett åtagande fullföljs. För att kunna ge en kort inledande beskrivning av varje fall 

har planbeskrivningen för respektive fall studerats.   

De fall som studeras i fallstudien ska uppfylla följande kriterier:  

• Ska avse en 3D-fastighet eller 3D-utrymme som urholkar en traditionell fastighet.  

• Ska avse allmän plats som underbyggs med en enskild anläggning: En allmän plats kan vara 

t.ex. torg, park eller gata. En enskild anläggning är en anläggning som inte är i kommunal 

ägo och oftast placerad inom kvartersmark.  

• Ska vara belägen inom Stockholms län.  

• 3D-fastigheten ska vara bildad och därmed finnas i fastighetsregistret.  

Fallstudien presenteras utifrån följande upplägg; först beskrivs fastigheten i korthet. Sedan 

redogörs för hur den tredimensionella fastighetsbildningen har reglerats i detaljplan (plankarta och 

planbestämmelser). Sedermera beskrivs regleringen i förrättningsakt, samt i avtal. Därefter 

presenteras material från de fallspecifika intervjuer som hållits med representanter från 
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exploateringskontoren och lantmäterimyndigheterna på respektive kommun. Slutligen görs en 

sammanfattning av respektive fall. Sammanställningen innehåller följande aspekter:  

• Användningsbestämmelser: Regleringen av allmän plats och kvartersmark i detaljplan.   

• Höjdreglering: Reglering av fastighetens höjd (gränser i vertikalled). 

• Gränsdragning: Reglering av var gränserna dras i anläggningens konstruktion.  

• Ansvarsfördelning: Fördelningen av ansvar för utförande och drift. 

• Kostnadsfördelning: Fördelningen av ansvar för utförande och drift. 

Resultatet av hela fallstudien presenteras i en tabell. 

  

3.2.1 Urval 
Den 24 januari 2019 sickades en förfrågan om registerutdrag till Lantmäterimyndigheten via mail. 

Förfrågan gällde beställning ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen. Utdraget ombads 

innehålla information om de 3D-fastigheter som bildats inom Stockholms län avseende kommun, 

fastighetsbeteckning, datum för fastighetsbildandet samt användning/utrymmestyp. Den 4 februari 

2019 mottogs ett registerutdrag via brevpost om totalt 12 sidor innehållande önskad information. 

Ur utdraget gick att utläsa att det inom Stockholms län finns totalt 389 unika fastigheter som 

innehåller ett eller flera 3D-utrymmen. Bland dessa fastigheter gjordes ett urval baserat på 

kriterierna (se ovan). Urvalet gjordes i omgångar utefter utrymmestyp som beskriver den unika 

fastighetens huvudsakliga användning.  

Utrymmestyp:  

• Bergrum 

• Bro  

• Byggnad 

• Tunnel 

• Övrig anläggning 

Inför urvalet togs beslutet att utesluta utrymmen av typen ”Tunnel”. Det kan anses relevant för 

denna studie att medtaga utrymmen av typen ”Tunnel” i fallstudien då den blå tunnelbanelinjen 

kommer förlängas till Nacka kommun. Däremot är handlingarna för fastighetsbildningen avseende 

tunnlar ofta väldigt omfattande, vilket skulle resultera att det inte hinns med inom tidsramen för 

detta examensarbete. Även utrymmestypen ”Bergrum” och ”Bro” uteslöts.  

Det första urvalet gjordes genom att endast gå igenom fastigheter innehållande ett utrymme av 

typen ”Övrig anläggning”, eftersom studien syftar till att undersöka 3D-fastigheter avseende allmän 

plats som underbyggs med en enskild anläggning. Utav de 389 unika fastigheterna innehåller endast 

22 unika fastigheter ett utrymme av typen ”Övrig anläggning”. Utav de 22 unika fastigheterna 

valdes slutligen två fastigheter ut för att studeras i fallstudien, Nacka Sicklaön 38:20 och Södertälje 

Orion 1. De resterande fastigheterna innehållande typen ”Övrig anläggning” levde inte upp till 

ovannämnda kriterier, alternativt var handlingarna för omfattande för att rymma inom tidsramen 

för detta examensarbete.   
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Det andra urvalet baserades också på kriterierna ovan. Denna gång gjordes urvalet bland de 326 

unika fastigheter innehållande utrymmestypen ”Byggnad”. Efter att ha gått igenom utdraget från 

fastighetsregistret samt efter att ha varit i kontakt med Lantmäteriet på Stockholms stad valdes två 

fastigheter ut för att studeras i fallstudien, fastigheterna Stockholm Töfsingdalen 1 och Stockholm 

Bulten 19.  

Urvalet har resulterat i att följande fall studerats:    

1. Nacka Sicklaön 38:20: Avser en bollplan med underliggande garage. Utrymmestyp ”Övrig 

anläggning”.  

2. Södertälje Orion 1: Avser en park som underbyggs med ett garage. Utrymmestyp ”Övrig 

anläggning”.    

3. Stockholm Töfsingdalen 1: Avser allmän plats i form av gata som underbyggs med ett 

garage. Utrymmestyp ”Byggnad”.  

4. Stockholm Bulten 19: Avser torg som underbyggs med utrymme för centrumändamål. 

Utrymmestyp ”Byggnad”.  

 

3.2.2 Studerandet av juridiskt bindande handlingar 
Handlingarna som studerats i fallstudien är plankarta, planbestämmelser, förrättningsakt och avtal. 

Detaljplanerna hittades via kommunernas hemsida, alternativt internt. Förrättningshandlingar och 

avtal begärdes ut via mail från de berörda kommunerna. Nedan listas hur de olika handlingarna 

mottogs och när de mottogs (om de skickades via mail).  

Fastighet Detaljplan Förrättningsakt  Avtal 

Nacka Sicklaön 38:20 Internt Internt  Internt 

Södertälje Orion 1 Hemsida Via mail den 13 

februari 2019 

Via mail den 14 

februari 2019 

Stockholm Töfsingdalen 1 Hemsida Via mail den 12 

februari 2019 

Via mail den 13 

februari 2019 

Stockholm Bulten 19 Hemsida Via mail den 19 

februari 2019 

Via mail den 19 

februari 2019 

Tabell 1. Redovisning av mottagna handlingar.  

 

3.2.3 Fallspecifika intervjuer 
För varje fall som studerats inom detta examensarbete intervjuades två personer som varit 

involverade i fallen; dels en representant från den kommunala lantmäterimyndigheten, dels en 

representant från exploateringsenheten. Anledningen till att exploateringsenheten valts är för att 

detta examensarbete skrivs för exploateringsenheten i Nacka kommun och fokus ligger därför på 

hur frågor kring tredimensionella fastigheter avseende allmän plats om underbyggs av enskild 

anläggning ska lösas med utgångspunkt på exploatering. Valet att intervjua representanter från den 

kommunala Lantmäterimyndigheten föll sig naturligt för att få en inblick i resonemanget kring 

fastighetsbildningen och förrättningen.  

Syftet med dessa intervjuer har varit att få ytterligare information kring fallen, särskilt kring 

resonemanget inför fastighetsbildningen och uppföljningen efter utbyggnaden. Totalt intervjuades 
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sju personer, varav en person är involverad i två fall, vilket resulterade i totalt åtta intervjuer. 

Intervjun gick till på så vis att varje intervjuperson kontaktades och fick förfrågan om att ställa upp 

på en telefonintervju som hölls vid ett senare tillfälle. Efter att intervjupersonen tackat ja skickades 

ett frågeformulär ut via mail tillsammans med en beskrivning av examensarbetet. Två typer av 

frågeformulär togs fram; ett som riktade sig till representanter från lantmäterimyndigheten och ett 

som riktade sig till representanter från exploateringsenheten, se bilaga 1.  

Intervjun genomfördes sedan via telefon där frågeformuläret gicks igenom under samtalets gång 

för att vid behov kunna förtydliga frågor såväl som svar. Två utav intervjupersonerna besvarade 

frågorna skriftligt och det genomfördes därför ingen telefonintervju med personerna i fråga. En 

intervju genomfördes internt på Nacka kommun i form av ett personligt möte. Resterande 

intervjuer gjordes via telefon. Varje telefonintervju varade i ca 30 minuter. Under intervjutillfället 

togs anteckningar av det som sades. Anteckningarna skickades sedan till intervjupersonerna via 

mail. Varje intervjuperson fick möjligheten att återkoppla och komma med synpunkter, för att 

undvika eventuella missförstånd. Samtliga intervjupersoner har givit sitt godkännande till att den 

information som framkommit under intervjun publiceras i detta examensarbete. De representanter 

som deltagit i de fallspecifika intervjuerna presenteras nedan tillsammans med datum för när 

intervjun hölls eller skriftligt svar mottogs.  

Fastighet Exploatering Lantmäteri 

Södertälje Orion 1 Ingegerd Ask, 12 april 2019  Daniel Edvardsson, 5 april 2019  

Stockholm Töfsingdalen 1 Britta Eliasson, 7 maj 2019  Björn de-Maré, 20 maj 2019 

Nacka Sicklaön 38:20 Ulrica Andersson, 4 april 2019  Oskar Forsling, 12 april 2019  

Stockholm Bulten 19 Lars Fyrvald, 17 april 2019  Björn de-Maré, 20 maj 2019 

Tabell 2. Redovisning av de personer som deltagit i de fallspecifika intervjuerna.  

Ett utkast av fallstudierna har skickats via mail till respektive intervjuperson. Varje person har 

således fått möjlighet att se hur den information de lämnat har använts i detta examensarbete. De 

har även uppmanats att återkomma med eventuella synpunkter innan den 21 maj 2019. En av 

intervjupersonerna intervjuades den 20 maj och uppmanades återkomma med synpunkter inom 

den närmsta veckan. Intervjupersonerna har informerats om att materialet därefter kommer 

publiceras i detta examensarbete i befintlig form, med undantag för mindre ändringar.  

 

3.3 Intervjuer med sakkunniga 
Intervjuer har gjorts med sakkunniga inom områdena lantmäteri, plan, exploatering och 

förvaltning. Syftet med dessa intervjuer har varit att få en inblick i hur de olika ”rollerna” ser på 

3D-fastighetsbildning samt vilka möjligheter och svårigheter de står inför. Under intervjuerna 

ombads de sakkunniga att berätta om sina roller, hur de arbetar med frågor kring 3D-fastigheter i 

dagsläget och hur de önskar kunna arbeta i framtiden. De sakkunniga som har deltagit i intervjuerna 

presenteras nedan: 
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Roll Namn Avseende Datum 

Kommunjurist Camilla Carlén Reglering i avtal  8 maj 2019 

Förrättningslantmätare Björn de-Maré, Karolina Larsson  Reglering i förrättningsakt 6 mars 2019 

Planarkitekt Emma Castberg  Reglering i detaljplan 10 april 2019 

Förvaltare 

konstruktionsbyggnader 

Johan Ramstedt  Långsiktig förvaltning  16 april 2019 

Tabell 3. Redovisning av de sakkunniga som deltagit i intervju.  

Under respektive intervju togs anteckningar som sedan skickades till intervjupersonerna som fick 

chansen att återkomma med synpunkter. Hänsyn har tagits till mottagna synpunkter. Samtliga 

intervjupersoner har godkänt att den lämnade informationen samt deras namn och yrkestitel 

publiceras i detta examensarbete.  
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4. Teori  
I detta avsnitt beskrivs teorin kring 3D-fastigheter, 3D-utrymmen och 3D-fastighetsutrymmen. 

Det görs även en genomgång av regleringen i juridiskt bindande handlingar, följt av en beskrivning 

av olika samverkansformer.  

 

4.1 Tredimensionell fastighetsbildning  
Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. Det är sedan dess möjligt 

att bilda tredimensionella fastigheter (3D-fastigheter) och tredimensionella fastighetsutrymmen 

(3D-fastighetsutrymmen). Tredimensionell fastighetsbildning gör det möjligt att dra 

fastighetsgränserna så att en byggnad eller annan anläggning delas upp på flera ägare eller 

verksamhetsutövare (Lantmäteriet, 2003a). Ett exempel på en 3D-fastighet är ägarlägenheter.   

 

4.1.1 Tredimensionell fastighet  
Begreppet fastighet har ingen tydlig lagstadgad definition. Däremot sägs det i 1 § Jordabalken (JB) 

att fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. Fastigheten kan i sin tur avgränsas 

antingen endast horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Begreppet tredimensionell 

fastighet stadgas i 1a § JB som ”en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt”. En 

tredimensionell fastighet skiljer sig således från en traditionell fastighet genom att den även är 

avgränsad i vertikalled. Införandet av regler kring tredimensionell fastighetsbildning har därför 

bidragit till att fastigheter inte bara kan utgöra en yta, utan även en sluten volym (Julstad & Sjödin, 

2005). En tredimensionell fastighet behöver inte bestå av markytan (Lantmäteriet, 2003). Däremot 

ska en 3D-fastighet alltid ha åtkomst till markytan (Julstad & Sjödin, 2005).  

 

4.1.2 Tredimensionellt fastighetsutrymme  
Begreppet tredimensionellt fastighetsutrymme stadgades i samband med införandet av 

tredimensionell fastighetsbildning och definieras i 1a § JB som ”ett utrymme som ingår i en annan 

fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt”. Detta innebär att 

ett tredimensionellt fastighetsutrymme endast kan upprättas som en del i en traditionell fastighet. 

Ett 3D-fastighetsutrymme kan bildas i ett utrymme i direkt anslutning till en traditionell fastighet. 

Det kan också bildas som en del av en traditionell fastighet som inte ligger i direkt anslutning till 

utrymmet. Det senare syftar till en fastighet med två skiften (Julstad & Sjödin, 2005). Ett 3D-

fastighetsutrymme utgör inte en egen fastighet (Julstad, 2015).  

 

4.1.3 Tredimensionellt utrymme 
Begreppet tredimensionellt utrymme (3D-utrymme) används som ett samlingsbegrepp för 
begreppen 3D-fastighet, 3D-fastighetsutrymme samt 3D-samfällighet och 3D-
samfällighetsutrymme (Lantmäteriet, 2019). Ett tredimensionellt utrymme definieras som 
”utrymme av en fastighet eller samfällighet som är avgränsat både horisontellt och vertikalt” (Lantmäteriet, 
2007, s.17).  
Huruvida ett utrymme som består av en sluten volym anses utgöra en 3D-fastighet eller 3D-

fastighetsutrymme beror på följande (Julstad & Sjödin, 2005):  
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• 3D-fastighetsutrymme: Då utrymmet ingår i en fastighet som även består av en traditionell 

fastighet.  

• 3D-fastighet: Då fastigheten består av endast ett utrymme.  

3D-utrymmen kan urholka en eller flera traditionella fastigheter. En traditionell fastighet kan också 

urholkas av flera utrymmen samtidigt (Julstad & Sjödin, 2005).   

 

4.1.4 Lämplighetskrav vid tredimensionell fastighetsbildning  
I 3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen (FBL) stadgas att fastighetsbildning, traditionell som 

tredimensionell, ”ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång 

och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål”. 

I 3 kap. 1a § FBL stadgas ett antal lämplighetskrav som ska vara uppfyllda för att 3D-fastigheter 

och 3D-fastighetsutrymmen ska kunna bildas. Kraven innebär att 3D-fastigheten eller 3D-

fastighetsutrymmet ska inrymma ”en byggnad eller en annan anläggning eller en del av en sådan” (3 kap. 1a 

§ 1 st. 1 p. FBL). 3D-fastigheten ska tillförsäkras de rättigheter som är nödvändiga för att 

fastigheten ska kunna användas på ett ändamålsenligt vis (3 kap. 1a § 1 st. 2 p. FBL). Det ställs även 

krav på att 3D-fastighetsbildningen ska vara lämplig ”med hänsyn till anläggningens konstruktion och 

användning” samt att fastighetsbildningen ska leda till ”en mer ändamålsenlig förvaltning” eller ”trygga 

finansieringen” av fastighetens uppförande (3 kap. 1a § 1 st. 3 p. a och b FBL). Med anläggning åsyftas 

bland annat underjordiska anläggningar (Julstad & Sjödin, 2005). Om 3D-fastigheten eller 3D-

fastighetsutrymmet ämnar inrymma en anläggning som ska nybildas ställs ytterligare krav enligt 3 

kap. 1a § 2 st. FBL. 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen får endast ny-eller ombildas om 

det fastställts att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att uppfylla fastighetens ändamål (3 

kap. 1 § 2 st. FBL).  

 

 

4.2 Reglering i juridiskt bindande handlingar 
Nedan presenteras hur 3D-fastiheter regleras i juridiskt bindande handlingar som plankarta med 

tillhörande bestämmelser, förrättningsakt och avtal.  

 

4.2.1 Reglering av 3D-fastigheter i plankarta och planbestämmelser   
I Plan- och bygglagen (PBL) anges bestämmelser om planläggning (1 kap. 1 § PBL). En detaljplan 

reglerar användningen av mark- och vattenområden i en kommun (4 kap. 1 § PBL). En detaljplan 

består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning (4 kap. 30–31 §§ 

PBL) och ska innehålla bestämmelser om och gränser för bland annat allmänna platser och 

kvartersmark (4 kap. 5 § 1 p. PBL). Begreppet allmän plats definieras i 1 kap. 4 § PBL som ”en gata, 

en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. 

Begreppet kvartersmark definieras i 1 kap. 4 § PBL som ”mark som enligt en detaljplan inte ska vara 

allmän plats eller vattenområde”.   



17 
 

Sedan införandet av bestämmelserna kring bildandet av 3D-fastigheter har det uppstått en 

problematik kring hur detta bör regleras i detaljplan. En plankarta utformas vanligtvis i 2D vilket 

försvårar en eventuell reglering av 3D-fastigheter i detaljplan. En situation som uppstår är 

hanterandet av gränsdragningen mellan allmän plats och kvartersmark i detaljplan (Julstad & Sjödin, 

2005). Varje bildande av fastighet ska prövas gentemot planbestämmelserna i den gällande 

detaljplanen. En 3D-fastighetsbildning kan inte hindras av detaljplan så vida inte det strider mot en 

planbestämmelse (Lantmäteriet, 2003b). Användningsbestämmelser är planbestämmelser som 

anger användningen av mark och vatten (Boverket, 2012). Användningsbestämmelserna ska 

redovisa en uppdelning allmän plats, kvartersmark och vattenområde (5 kap. 3 § PBL). De styr 

således fastighetsbildningen eftersom de anger det tillåtna ändamålet. Det är tillåtet att definiera 

avgränsningen i en sektion på plankartan och är speciellt viktigt då allmänt och enskilt ska åtskiljas 

i höjdled (Lantmäteriet, 2003b).  

Hanteringen av användningsbestämmelserna som berör anläggningar under mark har i vissa äldre 

detaljplaner varit oklar. Tidigare har det varit vanligt att planer där allmän plats kombineras med 

kvartersmark har planlagts antingen som kvartersmark med x- eller z-bestämmelser som anger att 

marken ska vara tillgänglig för allmän gång- eller fordonstrafik, eller som allmän plats med 

bestämmelser om att marken för över- eller underbyggas med en enskild anläggning. Risken med 

det sistnämnda är att det blir problematiskt vid eventuellt inlösen av fastigheten (Lantmäteriet, 

2003b). Avgränsningen görs vanligtvis i horisontalled men bör även kunna göras i vertikalled för 

att förtydliga huvudmannaskapet och därmed vilka rättigheter och skyldigheter så som inlösenrätt 

och -skyldighet samt utbyggnadsansvar som följer av huvudmannaskapet (Julstad & Sjödin, 2005).  

Det är således att föredra en bestämmelse som avgränsar användningssätten i vertikalled. Det är 

således viktigt att användningsbestämmelserna är tydligt utformade i såväl horisontalled som 

vertikalled, för att undvika att bestämmelserna blir svårtolkade (Lantmäteriet, 2003b).   

 

4.2.2 Reglering i förrättningsakt  
Fastighetsbildning, såväl i 2D som 3D, prövas i en förrättning av lantmäterimyndigheten enligt 2 

kap. 2 § Fastighetsbildningslagen (FBL). Efter att förrättningen har slutförts ska de framtagna 

handlingarna sparas i en förrättningsakt. Handlingarna i förrättningsakten beskriver fastigheten och 

beslut om ny- och ombildning samt upplåtelse av rättigheter (Lantmäteriet, 2019a).  

Vid fastighetsbildning som innebär att nya gränser tillkommer ska dessa redovisas enligt 4 kap. 27 

§ FBL. Det innebär att gränserna ska ”utstakas och utmätas” i den mån det behövs (4 kap. 27 § 1 st. 

FBL). Enligt 1 kap. 3 § Jordabalken (JB) ska gränserna först och främst utmärkas på marken. Om 

gränsen inte har utmärkts på marken ska gränsen anses ha den sträckning som framkommer i karta 

och handlingar. Gränsdragningen görs enligt vad som är lämpligt i fallet ifråga utifrån anläggningen 

och dess ändamål (Lantmäteriet, 2003b).  

Vid förrättningen ska en karta upprättas (4 kap. 28 § FBL). Fastighetsgränserna ska redovisas i en 

översiktlig förrättningskarta och en fastighetsrättslig beskrivning. Gränserna bör redovisas på 

förrättningskarta, i teknisk samt verbal beskrivning. Det ska tydligt framgå hur gränsdragningen 

görs samt var i handlingarna som den redovisas. Vid bildandet av 3D-fastigheter är det lämpligt att 

redovisa den förändrade fastighetsindelningen både i horisontal- och vertikalled i förrättningskarta, 

vilket resulterar i att det ibland är nödvändigt att ta fram flera förrättningskartor. Intilliggande 
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fastigheter och berörda rättigheter ska redovisas. För ett 3D-utrymme under mark bör 

förrättningskartan och den verbala beskrivningen kompletteras med en teknisk beskrivning som 

anger koordinater (x, y, z) uttryckt i ett känt koordinatsystem alternativt en angivelse av höjd i 

förhållande till markytan (Lantmäteriet, 2003b).  

 

Vid gränsdragning behöver inte gränserna följa anläggningens kontur. Det kan vara lämpligt att dra 

gränsen så att ett visst utrymme utanför anläggningens konstruktion ingår för att möjliggöra 

skötseln av anläggningen. Gränserna bör således dras så att alla delar av anläggningen samt 

utrymme för anläggningens förvaltning ingår i fastigheten (Lantmäteriet 2003b).  

 

4.2.3 Reglering i avtal  
För att reglera åtaganden och förhållandet mellan kommun och exploatör kan olika typer av avtal 

tecknas. I princip finns två huvudtyper av avtal som går under samlingsbegreppet 

genomförandeavtal; exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Ett exploateringsavtal upprättas 

mellan kommun och en byggherre och syftar till att genomföra en detaljplan. I avtalet regleras 

frågor om medfinansieringsersättning avseende mark som inte är i kommunal ägo. Ett 

markanvisningsavtal upprättas mellan kommun och byggherre då marken är i kommunal ägo. 

Avtalet syftar till att reglera den ensamrätt som byggherren har att under en begränsad tid att 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av marken för att genomföra detaljplanen 

(1 kap. 4 § PBL). Genomförandeavtalen syftar till att reglera ansvar för utförande samt 

kostnadsfördelningen och därmed finansieringen (Kalbro & Lindgren, 2018).  

 

 

4.3 Samverkan  
Samverkan mellan fastigheter är aktuellt då en anläggning genom tredimensionell fastighetsbildning 

delas upp mellan flera fastigheter (Prop. 2002/03:116, 66). I betänkandet gällande tredimensionell 

fastighetsindelning konstaterade utredningen att den tredimensionella fastighetsindelningen ställer 

större krav på samverkan mellan fastigheter. Dock ansågs inga nya samverkansformer krävas, utan 

de som gäller för traditionellt indelade fastigheter föreslogs även gälla för tredimensionellt indelade 

fastigheter (SOU 1996:87, 13). Enligt Regeringens Proposition 2002/03:116 gällande 

tredimensionell fastighetsindelning är gemensamhetsanläggning, servitut, nyttjanderätt och 

ledningsrätt de viktigaste medlen för samverkan vid bildandet av tredimensionella fastigheter (Prop. 

2002/03:116, 27).  

 

4.3.1 Grannelagsrätt  
De grannelagsrättsliga reglerna i 3 kap. Jordabalken (JB) är aktuella att beakta vid säkerställandet av 

rättigheter som är nödvändiga för en viss fastighet, samt även då samverkan mellan fastigheter 

kommer på fråga. Enligt 3 kap. 1 § JB ska vid nyttjande av fastigheter tas ”skälig hänsyn till 

omgivningen”. Utöver dessa regler har det införts särskilda bestämmelser för 3D-fastigheter och 3D-

fastighetsutrymmen. Enligt 3 kap. 5 § JB berörs en anläggning som uppfyller nedanstående villkor 

av bestämmelserna i 3 kap. 6-11 §§ JB: 
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1. olika delar av anläggningen hör till skilda fastigheter, och 

2. minst en del av anläggningen hör till en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt 

fastighetsutrymme. 

 

4.3.2 Servitut 
Ett servitut innebär en rättighet för en fastighet att helt eller delvis nyttja en annan fastighet (Prop. 

2002:03/116, 27). Servitutet avser således rätten att ianspråkta ett begränsat utrymme. Ett servitut 

upplåts alltid i en fastighet oberoende av ägaren, det är därför inte knutet till en person 

(Lantmäteriet, 2019b). Ett servitut kan upplåtas i mark- eller vattenområde samt i del av byggnad 

eller annan anläggning. Servitutsupplåtelsen är till förmån för den härskande fastigheten och 

belastar den tjänande fastigheten (Julstad & Sjödin, 2005). Ett servitut kan upprättas på två olika 

sätt; antingen genom avtal mellan berörda fastighetsägare enligt 14 kap. 1 § JB, eller vid 

fastighetsbildning genom myndighetsbeslut enligt 1 kap. 1 § 2 p. FBL. Det förstnämnda kallas 

avtalsservitut och är ett servitut som upprättas enligt Jordabalken, medan det senare benämns 

officialservitut och upprättas enligt bestämmelser i Fastighetsbildningslagen (Julstad & Sjödin, 

2005; Lantmäteriet, 2019b). Ett servitut får aldrig innebära att en fastighet i sin helhet tas i anspråk 

(NJA 1983, 292). Servitut som bildas ska vara av stadigvarande betydelse (14 kap. 1 § JB). Detta 

gäller såväl avtalsservitut som officialservitut (Julstad & Sjödin, 2005). Däremot ska servitut som 

bildas genom fastighetsbildning (officialservitut) upprättas om de är av väsentlig betydelse för att 

fastigheten ska kunna nyttjas på ändamålsenligt sätt (Prop. 2002/03:116, 28).  

 

4.3.3 Gemensamhetsanläggning  
Gemensamhetsanläggningar regleras i Anläggningslagen (1973:1149). Enligt 1 § Anläggningslagen 

(AL) är en gemensamhetsanläggning en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och vars 

ändamål är av stadigvarande betydelse för de fastigheter som har en andel i anläggningen. En 

gemensamhetsanläggning samt rätten till utrymme är gemensam för deltagande fastigheter (14 § 

AL). Vid bildandet av gemensamhetsanläggningen bestäms hur kostnaderna för dess utförande och 

underhåll ska fördelas. Varje deltagande fastighet blir tilldelad ett andelstal utifrån den nytta 

fastigheten har av anläggningen. Andelstalen för drift och underhåll av anläggningen bestäms 

utefter vilken omfattning fastigheten kommer använda anläggningen (15 § AL).  

Vid bildandet av en tredimensionell fastighet är det av särskild vikt att tillgodose fastighetens behov 

och därför avgöra vilka delar som kan tänkas ingå i en gemensamhetsanläggning (Lantmäteriet, 

2019c). Enligt Regeringens Proposition (2002:03/116) kan de delar av anläggningen som är 

gemensam för flera fastigheter, t.ex. bärande konstruktion och hiss, ingå i 

gemensamhetsanläggningen. För att förvalta gemensamhetsanläggningen bör fastigheterna bilda en 

samfällighetsförening som ansvarar för och tillgodoser behovet av underhåll och förnyelse (Prop. 

2002/03:116, 66). Regeringen understryker sedermera vikten av att gemensamhetsanläggningen 

förvaltas på ett sådant sätt att ”framtida underhåll och förnyelse säkerställs” (Prop. 2002/03:116, 66). 

Detta i sin tur är en antydan till betydelsen av en långsiktig förvaltning och att fastighetens nyttjande 

säkerställs över en längre tid (Prop. 2002/03:116, 67). Regeringen föreslår i sin proposition att då 

en samfällighet förvaltar en gemensamhetsanläggning bör det finnas krav på att föreningen 
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upprättar en underhållsplan och att det förekommer vad som kallas obligatorisk fondering, dvs. att 

deltagande fastigheter bidrar med ekonomiska medel till föreningen (Prop. 2002:03/116, 65).  

Enligt Julstad och Sjödin (2005) finns det två så kallade ytterlighetsfall. Antingen kan en 

gemensamhetsanläggning upprättas för alla bärande byggnadsdelar, där alla fastigheter gemensamt 

deltar, eller så ansvarar varje fastighet för de delar som ligger inom fastighetsgränsen. Det 

sistnämnda innebär att ingen annan fastighet får nyttjanderätt och därmed styrs förhållandet mellan 

fastighetsägarna av de grannelagsrättsliga reglerna.  

 

4.3.4 Samfällighet  
En samfällighet är enligt 1 kap. 3 § FBL mark som hör till flera fastigheter gemensamt. I Lag 

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL) stadgas hur drift och underhåll av 

samfälligheter ska ske. Utöver definitionen enligt Fastighetsbildningslagen (1 § 1 p. SFL) avses med 

samfällighet enligt denna lag, även servitut eller annan rättighet som hör gemensamt till flertalet 

fastigheter samt samfällighet enligt Anläggningslagen (1 § 3, 4 p. SFL). Lag (1973:1150) om 

förvaltning av samfälligheter kan tillämpas då en tredimensionell fastighet eller tredimensionellt 

fastighetsutrymme innehåller bland annat en anläggning (19 a § 2 p. SFL).   

En samfällighet kan förvaltas genom föreningsförvaltning eller delägarförvaltning (4 § SFL). En 

föreningsförvaltning innebär att en samfällighetsförening bildas som ansvarar för skötseln av 

samfälligheten. En delägarförening innebär att fastighetsägarna själva ansvarar för att sköta 

samfälligheten. Detta kräver att delägarna är överens. Då en samfällighet förvaltas genom 

föreningsförvaltning kallas det för en samfällighetsförening. En samfällighetsförening utgörs av 

delägarna av samfälligheten (17 § SFL). En samfällighetsförening kan bildas för att tillgodose en 

anläggnings utförande och drift enligt 14 § AL. Denna typ av samfällighet brukar kallas 

anläggningssamfällighet (Lewenhaupt, 2006).  

Hur underhåll av samfälligheten ska finansieras stadgas i 19 § SFL. Här sägs att en 

samfällighetsförening ska avvara ekonomiska medel i en fond för att säkerställa att 

gemensamhetsanläggningen kan underhållas eller moderniseras. Detta krav gäller då 

gemensamhetsanläggningen antingen är av kommunalteknisk karaktär eller ingår i en 

tredimensionell fastighet eller tredimensionellt fastighetsutrymme (19 § 2 st. 1–2 p. SFL).  
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5. Fallstudie 
I detta avsnitt presenteras fyra fall från kommuner i Stockholms län där allmän plats underbyggs 

med enskild anläggning. Först ges en beskrivning av fallet, därefter följer en beskrivning av den 

reglering som görs i detaljplan, förrättningsakt och avtal. Slutligen presenteras material från den 

fallspecifika intervjun, följt av en kort sammanfattning av fallet.  

 

5.1 Nacka Sicklaön 38:20 
Fastigheten Sicklaön 38:20 är belägen i de centrala delarna av Kvarnholmen i nordvästra delen av 

Nacka kommun och ingår i detaljplanen för etapp 2. Detaljplanen vann laga kraft i juli 2010.  

Större delar av Kvarnholmen var tidigare industrimark. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft 

utvecklades området till en levande stadsdel med bostäder och verksamheter. Under 

detaljplanearbetet lades vikt vid att skapa allmäntillgängliga platser så som gator och torg. Inom 

fastigheten Sicklaön 38:20 planerades för flerbostadshus, garage, gård och bollplan. En utav de 

allmäntillgängliga platser som tillskapades är den allmänna bollplanen som är belägen inom 

Sicklaön 38:20 i anslutning till Tre Kronors väg. Bollplanen angränsar till ett naturområde i väst 

och ett parkområde i syd. Österut angränsar bollplanen till bostäder och centrum. Inom 

planområdet planeras ett antal garage, bl.a. ett garage i tre våningar som är beläget inom fastigheten 

Sicklaön 38:20 och kan anläggas under gården som delvis inkluderar den allmänna bollplanen. 

Totalt möjliggör planen för 500 parkeringsplatser i parkeringsgaraget i fråga. In- och utfart sker 

mot Tre Kronors väg (Nacka kommun, 2010a).  

 

Figur 1. Illustrationsplan etapp 2 (Nacka kommun, 2010a). 

 

5.1.1 Reglering i plankarta och bestämmelser  
Fastigheten Nacka Sicklaön 38:20 regleras i Detaljplan för del av Kvarnholmen Etapp 2 – Centrala 

kvarnområdet som vann laga kraft 2010-07-12. Inom fastigheten underbyggs en bollplan med ett 

garage. I plankartan och planbestämmelserna regleras användningen av allmän plats och 

kvartersmark. Beteckningen BOLL (BC) avser allmän plats och reglerar anlagd bollplan som 

underbyggs med parkeringsgarage för bostäder och centrum. Parkeringsgaraget regleras som 
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allmän plats BOLL som underbyggs med ett parkeringsgarage för bostäder B och centrum C, 

således kvartersmark. Bestämmelser om markens anordnande regleras genom beteckningen 

”bollplan” som syftar till att marken ska anordnas på så vis att den kan användas som bollplan. 

Utformningen av allmän plats, i det här fallet bollplanen, regleras genom en föreskriven höjd över 

nollplanet. I plankartan är den föreskrivna höjden över nollplanet satt till + 34,00 respektive + 

32,60 vilket ej beskriver höjdläget av 3D-fastigheten utan istället hur bollplanen relaterar till 

kvartersmark. Därmed regleras ingen höjdsättning vad gäller avgränsningen mellan bollplanen och 

parkeringsgaraget.  

 
Figur 2. Del av plankarta med relevanta bestämmelser (Nacka kommun, 2010a). 

I plankartan med tillhörande planbestämmelser finns ingen angivelse som särskilt reglerar en 

tredimensionell fastighet. Kopplat till plankartan finns illustration som redovisar en genomskärning 

från Thunströms väg (söder om bollplanen) till kajen (norr om bollplanen). I sektionen illustreras 

garaget som underbygger bollplanen och det går att utläsa att parkeringsgaraget planeras uppföras 

i tre våningar (Nacka kommun, 2010a).  

 
Figur 3. Illustration/sektion i plankartan (Nacka kommun, 2010a). 

  

5.1.2 Reglering i förrättningsakt 

 

Fastighetsbildning 

Fastigheten Sicklaön 38:20 regleras i totalt tre förrättningsakter. Den första akten, 0182K-2015/1, 

avser avstyckning och registrerades 2015-03-09. I förrättningen avstyckas en styckningslott från 

fastigheten Sicklaön 38:2. Detta resulterar i bildandet av Sicklaön 38:20 genom fastighetsbildning 

(Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 2015).  
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Den andra förrättningsakten, 0182K-2017/12, avser fastighetsreglering och registrerades 2017-03-

31. I förrättningen avstår fastigheterna Sicklaön 38:1, Sicklaön 38:2 och Sicklaön 38:19 

markområde, däribland ett 3D-utrymme till fastigheten Sicklaön 38:20. Fastighetsregleringen 

medför att Sicklaön 38:2 urholkas av 3D-utrymmet inom Sicklaön 38:20. Som utrymmestyp anges 

”garage” (Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 2017a).  

Den tredje förrättningsakten, 0182K-2017/7, avser anläggningsåtgärder och registrerades 2017-04-

12. I samband med förrättningen bildas gemensamhetsanläggningar (Lantmäterimyndigheten i 

Nacka kommun, 2017b).  

 

Rättigheter 
Genom anläggningsförrättningen bildas totalt fyra gemensamhetsanläggningar. Fastigheten 

Sicklaön 38:20 deltar i samtliga. Den första gemensamhetsanläggningen, ga:137, bildas för gård och 

ett garage i en våning och den andra, ga:138, för ett garage i två våningar. Hela parkeringsgaraget 

består av tre våningar, varav den översta våningen är avsedd för bostadsparkering medan de två 

undre är avsedda för bostads-, kontors- och besöksparkering.  

Den tredje gemensamhetsanläggningen bildas för de funktioner som är gemensamma för hela 

parkeringshuset (alla tre våningarna). Sådana funktioner är grundläggning, trapphus, 

inpasseringssystem, stödmur och dränering. Denna gemensamhetsanläggningens inrättande utgör 

en mindre avvikelse från detaljplanen.  

Den fjärde gemensamhetsanläggningen, ga:140, avser tillgodose behov av dagvattenhantering. 

Delar av ga:140 är belägna inom allmän platsmark, vilket är en mindre avvikelse från detaljplanen. 

Samtliga gemensamhetsanläggningar förvaltas av en samfällighetsförening som utgörs av de 

deltagande fastigheterna (Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 2017b).  

 

Gränser  

Gränserna beskrivs dels genom verbal beskrivning, dels i ritningar. I förrättningen gällande 

fastighetsreglering, bestäms 3D-utrymmets gräns till att avgränsas av överkant tätskikt samt av 

underkant dränering (Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 2017b).  

I förrättningsakten gällande anläggningsförrättning, definieras gemensamhetsanläggningarnas 

gränser som avser en garageanläggning, enligt följande (Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 

2017a):  

Beteckning Gräns uppåt Gräns nedåt  

Sicklaön ga:137 Garageanläggningen 

begränsas uppåt av 

isolering utan tätskikt, 

där garaget överbyggs 

av bollplan.  

Mitten av bjälklaget.  

 

Sicklaön ga:138 Mitten av bjälklaget.  Bottenplattan.  

 

Tabell 4. Redovisning av gemensamhetsanläggningarnas gränser. 
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Ansvarsfördelning av utförande och drift  

Nedan presenteras en överblick av de gemensamhetsanläggningar som bildas, samt fastigheten 

Sicklaön 38:20s andel i gemensamhetsanläggningarna (Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, 

2017b):  

Beteckning Ändamål Andel i utförande Andel i drift  

Sicklaön ga:137 Underjordiskt parkeringsgarage i en 

våning med tillhörande anordningar, 

körytor och elcentral, m.m. Gård 

belägen mellan bostadshusen med 

markuppbyggnad och ytor fram till 

fasad, med undantag enskilda uteplatser. 

I Sicklaön 38:20 har ett utrymme 

upplåtits till förmån för 

anläggningssamfälligheten.  

58 av 133 0 

Sicklaön ga:138 Underjordiskt parkeringsgarage i två 

våningar med tillhörande anordningar, 

körytor, ytskikt och trappor. I 

fastigheten Sicklaön 38:20 har upplåtits 

utrymme till förmån för 

anläggningssamfälligheten.  

4 av 240 16 av 1030 

Sicklaön ga:139 Grundläggning, stödmur, trapphus, 

inpasseringssystem och dränering. I 

fastigheten Sicklaön 38:20 har upplåtits 

utrymme till förmån för 

anläggningssamfälligheten. 

48 av 300 48 av 300 

Sicklaön ga:140 Dagvattenanläggning. I fastigheten 

Sicklaön 38:20 har upplåtits utrymme till 

förmån för anläggningssamfälligheten. 

2 av 3 2 av 3 

Tabell 5. Redovisning av gemensamhetsanläggningarna och andelar i utförande och drift.  

Det ska tilläggas att kommunen har del i Sicklaön ga:138 och Sicklaön ga:139 genom att kommunen 

äger en annan fastighet än den som studeras i detta examensarbete, nämligen Sicklaön 38:14.  

 

5.1.3 Reglering i avtal  
Den 24 juni 2010 tecknades ett exploateringsavtal mellan Nacka kommun, Holmenkvarnen 5 AB 

och Holmenkvarnen 7 AB c/o JM AB. I avtalet regleras bland annat fastighetsbildning och det 

stadgas att tredimensionell fastighetsbildning kommer att genomföras för att avgränsa allmän 

platsmark och kvartersmark där bollplanen underbyggs med garage. Nacka kommun är ansvarig 

för att ansöka om den fastighetsbildning som är nödvändig. Fastighetsregleringen ska göras då 

marken och anläggningarna inom vad som regleras som allmän plats har färdigställts och godkänts 

i slutbesiktningen. Exploatören är skyldig att bekosta förrättningskostnader samt inlösen av mark, 

servitut eller annan rättighet kopplade till detaljplanens och exploateringsavtalets genomförande. 



25 
 

Till exploateringsavtalet har bilagts den ansökan och överenskommelse om bl.a. fastighetsreglering 

som tecknats mellan bl.a. Nacka kommun och Holmenkvarnen 7 AB. Överenskommelsen avser 

fastighetsreglering och avstyckning där exploatören avser överlåta den del av fastigheten Sicklaön 

38:2 som enligt tillhörande bilaga ska utgöra allmän platsmark, till kommunens fastighet Sicklaön 

37:11. I överenskommelsen regleras den bollplan som underbyggs av garage. Det stadgas att en 

tredimensionell fastighetsbildning kommer att bli nödvändig för att skilja på allmän plats och 

kvartersmark. I överenskommelsen regleras inte ansvars- eller kostnadsfördelning (Nacka 

kommun, 2010b).  

 

5.1.4 Intervju  

 

Lantmäterimyndigheten, Nacka kommun  
Oskar Forsling, Förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten, Nacka kommun.  

12 april 2019 

Eftersom förrättningslantmätaren som genomfört förrättningen av Sicklaön 38:20 inte var 

tillgänglig besvarades frågorna utav Oskar Forsling. Observera därför att svaren är generellt 

formulerade och inte knutna till det specifika fallet då Oskar Forsling ej varit involverad i fallet. 

Istället är det information kring hur Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun arbetar generellt.  

Ur Lantmäterimyndighetens synpunkt är det viktigt att 3D-fastigheten eller 3D-utrymmet tydligt 

definieras i underlaget till förrättningen. En 3D-fastighet ska således definieras tydligt i tre 

dimensioner för att underlätta prövningen av fastighetens lämplighet och varaktighet enligt kraven 

i 3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen (FBL). För att 3D-fastigheten ska gå att drifta och underhålla 

krävs åtkomst till anläggningens samtliga delar. För att säkerställa åtkomsten är det möjligt att 

antingen justera 3D-fastighetens, eller 3D-utrymmets omfattning, alternativt tillskapa rättigheter 

genom officialservitut och gemensamhetsanläggningar. Om rättigheter inte tillskapas används 

istället de grannelagsrättsliga reglerna i JB (3 kap.) som inte är applicerbara vid frågor om löpande 

underhåll. De kan i princip endast tillämpas då en skada är nära att inträffa eller redan har inträffat. 

Majoriteten av förrättningarna som avser 3D-fastighetsbildning grundar sig på överenskommelser 

mellan parterna. Således uppstår det sällan tvistiga förrättningar. Parterna diskuterar istället 

formuleringar och utformningen av ritunderlaget.  

I dagsläget gör Lantmäterimyndigheten ingen uppföljning av avslutade förrättningar. Då 

lagstiftningen kring 3D-fastigheter är förhållandevis ny är det möjligt att problem kring drift och 

underhåll av 3D-fastigheter ännu inte hunnit uppstå.  

 

Exploateringsenheten, Nacka kommun  

Ulrica Andersson, Projektledare på Exploateringsenheten Nacka stad i Nacka kommun.  

4 april 2019 

Under intervjun framkom att Nacka kommun tidigare undvikt att underbygga allmänna platser 

med kvartersmark. På Kvarnholmen var utgångsläget annorlunda eftersom all mark ägdes av 

exploatören. För att få ihop en bra lösning dels ekonomiskt, dels för de framtida 

bostadsrättsföreningarna ansågs det mest lämpligt att bilda en 3D-fastighet. Eftersom de framtida 

bostadsrättföreningarna inte kan påverka valet av lösning och fastighetsbildningen, föll ansvaret på 
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kommunen att säkerställa att parterna kommer fram till en lösning som bostadsrättsföreningarna 

klarar av att hantera. Inför beslutet förde parterna en kontinuerlig dialog och hade hela tiden 

ansvarsfördelningen och kostnaderna i åtanke, samt vikten av att få ihop en tät stadsmiljö och en 

god fysisk miljö. Initiativet till, samt beslutet att bilda en 3D-fastighet togs gemensamt med 

byggherren. 

Projektet är överlag nöjda med lösningen. Svårigheten uppstod i utbyggnadsfasen, då det 

upptäcktes ett behov av att dimensionera om för laster för att kunna använda de maskiner som 

behövs för att anlägga bollplanen. Således krävdes en ny konstruktion, vilket exploatören 

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) i detta fall bekostade. Det gjordes även vissa korrigeringar 

vid projektering för att klara bl.a. belysning som riskerade att gå ner under tätskiktet (den undre 

gränsen för kommunens bollplan). I detta fall löstes frågorna i projekteringsskedet. Däremot är det 

bra att beakta och reglera i tidigare skeden, särskilt i de fall då flera aktörer är inblandade.  

Kommunen har ännu inte tagit över sin del av anläggningen. Bollplanen färdigställdes år 2018, men 

delar av innergården m.m. är ännu inte färdigställda. Nacka kommun gör i dagsläget ingen 

uppföljning av hur driften och underhållet av 3D-fastigheter fungerat i praktiken. Det borde göras, 

men i dagsläget är det oklart hur. Ansvaret för driften och underhållet av den undre anläggningen 

skrivs över på bostadsrättsföreningarna när utbyggnaden är klar. Kommunen kan inte kontrollera 

den underliggande anläggningen eller hur den sköts. Kommunen kontrollerar och sköter driften 

och underhållet av bollplanen och kan flagga för föreningarna ifall det skulle krävas åtgärder.  

 

5.1.5 Sammanfattning  
Plankartan och de tillhörande bestämmelserna möjliggör 3D-fastighetsbildning genom regleringen 

BOLL (BC) som är reglerad som allmän platsmark. Beteckningen BC är tillsynes otydlig då 

beteckningen i planbestämmelserna endast hänvisar till bostäder och centrum. Det nämns således 

inte något gällande parkering, förutom i samband med beteckningen BOLL (BC). Att BOLL (BC) 

regleras som allmän platsmark med en hänvisning till BC, reglerat som kvartersmark, ger således 

rum för tolkning. I plankartan är föreskrivna höjden över nollplanet satt till + 34,00 respektive + 

32,60. Däremot regleras ingen höjdsättning vad gäller avgränsningen mellan bollplanen och 

parkeringsgaraget.    

I förrättningsakten redovisas en gränsdragning som är tydligt definierad både uppåt och nedåt. 

Genom att gemensamhetsanläggningar bildas vid förrättningen säkras rättigheter för samtliga 

inblandade parter (kommunen har del i gemensamhetsanläggningen för garaget via fastigheten 

Sicklaön 38:14). Det görs således en tydlig fördelning av ansvar och kostnader för utförande, drift 

och underhåll. Därmed underlättas processen vid eventuell tvist.  

Exploateringsavtalet är fåordigt gällande regleringen av 3D-fastighetsbildningen. Det beskrivs 

endast att fastigheten kommer avse en avgränsning av allmän plats och kvartersmark i form av att 

en bollplan underbyggs med ett garage. Däremot har ansökan och överenskommelsen om bl.a. 

fastighetsreglering bifogats exploateringsavtalet vilket innebär ett förtydligande och ytterligare 

information om 3D-fastighetsbildningen.  

Det som framkommer under intervjuerna tyder på att parterna överlag är nöjda med 

fastighetsbildningen. Vad som är svårt att förutsäga men ytterst viktigt att ha i åtanke är att 

säkerställa att konstruktionen är dimensionerad för utbyggnaden och klarar av laster från maskiner. 
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Det är även viktigt att tänka på att belysningsstolpar och andra delar kan komma att inkräkta på 

den underliggande/överliggande fastigheten och därmed påverka rättigheter. I detta fallet löstes 

frågorna mellan kommunen och exploatören i projekteringsskedet, men i de fall fler aktörer är 

inblandade kan det vara bra att säkerställa den typen av frågor i ett tidigt skede.  
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5.2 Södertälje Orion 1  
Fastigheten Orion 1 är belägen i östra delen av Södertälje centrum och gränsar till Köpmangatan i 

väst, Västra Kanalgatan i norr och Södertälje kanal i öst. Fastigheten är en del av Detaljplan för Kv 

ORION (Tälje 1:34 m fl) som vann laga kraft i april 2016. Planen avser möjliggöra uppförandet av 

bostadshus, handel och parkering. Inom planområdet planeras det även för anläggandet av torg 

och park. Detaljplanen är en del av arbetet för att förtäta staden och koppla samman stadsrum. 

Inom detaljplanen har det bildats två 3D-fastigheter som avser allmän plats som underbyggs av en 

enskild anläggning i form av ett garage. Den ena fastigheten som bildats är Orion 1. Den andra 

fastigheten, Tellus 5, avser underbyggnad av lokalgata. Den sistnämnda fastigheten ingår inte i 

denna fallstudie. Inom fastigheten Orion 1 planeras ett flerbostadshus med handel i bottenvåning 

samt en el-station och park som underbyggs med garage. Garaget avser inrymma boendeparkering 

(Södertälje kommun, 2016).   

 

5.2.1 Reglering i plankarta och bestämmelser  
Fastigheten Orion 1 regleras i Detaljplan för Kv ORION (Tälje 1:34 m fl) som vann laga kraft 

2016-04-19. Inom fastigheten underbyggs en park med ett garage till bostäder och regleras med 

benämningen PARK (B4) där PARK avser allmän plats för anlagd park och B4 avser kvartersmark 

där garage till bostäder får anläggas mellan +10,0 meter och +15,0 meter över grundkartans 

nollplan. Här görs således en distinktion mellan allmän plats och kvartersmark, vilket åsyftar en 

ansvarsfördelning där kommunen ansvarar för parken (allmän platsmark) och den privata 

fastighetsägaren för garaget (kvartersmark).  

 
Figur 4. Del av plankarta samt relevanta bestämmelser (Södertälje kommun, 2016). 

Plankartan innehåller sektioner som visar elevationer för de tredimensionella fastigheter som bildas, 

bl.a. parken som underbyggs med garage. Sektionerna är illustrationer till tredimensionell 

fastighetsbildning och är reglerade som illustrationslinjer. Sektion S3 nedan visar elevationen för 

den park som underbyggs med ett garage. Även höjdlägena regleras i illustrationerna för 

sektionerna genom angivelse av höjd och höjdsystem (Södertälje kommun, 2016). 
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Figur 5. Illustration/sektion i plankarta (Södertälje kommun, 2016). 

 

5.2.2 Reglering i förrättningsakt 
Förrättningsakt 0181K-2017/76 för fastigheten Orion 1 upprättades 2017-12-13 och avser 

avstyckning och tredimensionell fastighetsbildning där en ny fastighet, Orion 1, bildas. Från 

fastigheten Tälje 1:1 överförs mark och fyra 3D-utrymmen till fastigheten Orion 1. Detta innebär 

att Orion 1 urholkar fastigheten Tälje 1:1. Utav de fyra 3D-utrymmen som bildas i samband med 

förrättningen är det endast tre av utrymmena som berör parken och det underjordiska garaget. 

Dessa 3D-ytrymmen avser utrymmestypen ”Övrig anläggning” och deras utbredning i 

horisontalplanet samt höjdlägen regleras i förrättningsakten. 3D-utrymmenas gränsdragning görs 

dels genom verbal beskrivning och dels i förrättningskartan. Gränsen uppåt är satt på utsidan av 

garagetakets överkant. Nedåt är utrymmena avgränsade ca 0,4 m under underkant på byggnadsdel. 

Horisontellt  är utrymmena avgränsade ca 0,5 m utanför väggens utsida. I övrigt definieras 

fastighetens gränser genom angivelse av koordinater enligt koordinatsystemet SWEREF 99 18 00.  

Under förrättningen tillskapades inga rättigheter som berör parken och det underjordiska garaget 

(Lantmäterimyndigheten i Södertälje kommun, 2017).  

 

5.2.3 Reglering i avtal  
Den 18 augusti 2015 ingick Södertälje kommun och ByggVesta Maren AB ett genomförandeavtal 

avseende exploatering. I avtalet regleras en marköverlåtelse som görs från Södertälje kommun till 

ByggVesta Maren AB och avser kvartersmark där även två 3D-fastighetsutrymmen ingår. Södertälje 

kommun ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning, medan ByggVesta Maren AB ansvarar för 

att bekosta förrättningen. I avtalet regleras att ByggVesta Maren AB ansvarar för att bekosta och 

åtgärda de skador som kan uppstå på intilliggande gator och parkanläggningar under byggtiden. 

Det stadgas även att ByggVesta Maren AB har som skyldighet att erbjuda Södertälje kommun att 

sköta driften av garaget om ByggVesta Maren AB önskar öppna upp garaget för allmänheten och 

därför vill anlita en parkeringsoperatör. Om Södertälje kommun väljer att ansvara för driften av 

garaget ska ett parkeringsavtal upprättas mellan parterna (Södertälje kommun, 2015).  
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5.2.4 Intervju 

 

Lantmäterimyndigheten, Södertälje kommun  
Daniel Edvardsson, Lantmäterichef på Lantmäterimyndigheten, Södertälje kommun.  

5 april 2019 

Inför bildandet av Orion 1 hade kommunen arbetat fram en detaljplan och däri varit väldigt tydliga 

med att det skulle vara 3D. Kommunen var markägare och sökande samt sakägare i förrättningen. 

Lantmäterimyndigheten förde dialog med kommunen och hade en rådgivande funktion gällande 

hur de kan formulera sig och vad de ska skicka med vid ansökan. Ansökan var skriftlig och 

Lantmäterimyndigheten efterfrågade så småningom digitala filer som skickades över. Innan 

ansökan om förrättning hade sakägaren ansökt om bygglov. De digitala filerna som inkom var 

bygglovsfiler. Bygglovet blev så småningom överklagat och kommunen fick därför skicka in nya 

handlingar vid ett senare tillfälle.  

Vid bildandet av fastigheten Orion 1 fanns det en hyfsat bra detaljplan i botten. En representant 

från Lantmäterimyndigheten var med redan från början av planarbetet. Så försöker 

Lantmäterimyndigheten arbeta med alla detaljplaner. I detaljplanen hade man redan bestämt mått, 

användningsgränser och egenskapsgränser. En sak i fastighetsbildningen som skiljer sig från 

detaljplanen är att man inte använder hela utrymmet under parken för garage. Det blev ett mindre 

garage än det var tänkt i detaljplanen. 3D-utrymmet fick olika volymer. Hade man gjort exakt som 

i planen hade det bara blivit en volym. Vid fastighetsbildningen angavs inga specifika kriterier för 

att 3D-fastigheten ska gå att drifta och underhålla. För noggrannhetens skull är det möjligt att man 

skulle ha tillskapat ett underhållsservitut. Underhållsservitutet är värt att fundera på till nästa gång 

för att säkra en rättighet att sköta och underhålla och på så vis förebygga eventuella problem mellan 

grannar. Eftersom det rör sig om en liten anläggning och bara parkmark ovanpå så togs ingen mer 

ställning till det i detta fall. 

Vad gäller kostnadsfördelningen har driften och underhållet av parken ålagts helt på kommunen. 

Anläggandet av garaget ligger helt på exploatören. 3D-utrymmet driftas av exploatören. När 

förrättningen gjordes var kommunen den enda sakägaren, vilket innebar att de stod för 

förrättningskostnaderna. I dagsläget lämnas uppföljningen av drift och underhåll åt parterna. Det 

har inte gjorts någon uppföljning tidigare eftersom det endast finns ett fåtal fall av 3D-

fastighetsbildning i kommunen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun  
Ingegerd Ask, Gruppchef Exploatering, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun.  

12 april 2019  

Exploatören var den part som var mest drivande i frågan om att bilda en 3D-fastighet. Anledningen 

till detta var för att tillgodose behovet av garageplatser för den tilltänkta bostadsbebyggelsen. Inför 

byggnationen ändrades planerna vilket resulterade i att 3D-bildningen för garaget togs bort då 

antalet bostäder minskade. De övriga 3D-fastighetsbildningarna ligger kvar; en för bostadsbyggnad 

och en för befintligt garage som delvis är beläget under gata.  
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Ansvars- och kostnadsfördelningen har till viss del reglerats i ett separat avtal mellan kommunen 

och respektive fastighetsägare. Kostnaderna kring utförande, drift och underhåll har fördelats som 

så att varje fastighetsägare står för kostnaderna inom den egna fastigheten. Varje fastighetsägare 

ansvarar även för de kostnader som uppkommer på angränsande fastigheter vid reparation, etc. I 

detta fall har den långsiktiga förvaltningen av anläggningarna inte säkrats, vilket borde ha gjorts.  

På Stadsbyggnadskontoret i Södertälje kommun finns i dagsläget ingen enhetlig rutin för 

uppföljning av hur drift och underhåll av en 3D-fastighet fungerar långsiktigt i praktiken. Man 

upplever att det finns ett kunskapsglapp bland rollerna kring hur drift och underhåll bör avtals 

långsiktigt. Erfarenheten är att inför en 3D-fastighetsbildning bör en ordentlig besiktning 

genomföras av fastigheter och anläggningar.  

 

5.2.5 Sammanfattning  
I plankartan och tillhörande planbestämmelser möjliggörs 3D-fastighetsbildning genom 

regleringen PARK (B4) som tydligt hänvisar till att allmän platsmark tillåts underbyggas med en 

garageanläggning för parkeringsändamål. Genom regleringen definieras även ansvaret och det 

tydliggörs att kommunen ansvarar för parken medan fastighetsägaren av kvartersmarken ansvarar 

för garageanläggningen. Höjdreglering görs i illustrationen som är kopplad till plankartan, men ej i 

själva plankartan eller i bestämmelserna.  

I förrättningsakten beskrivs gränsdragningen. Gränserna definieras uppåt, nedåt och horisontellt. 

Gränsen uppåt är satt på utsidan av garagetakets överkant. Nedåt är utrymmena avgränsade ca 0,4 

m under byggnadsdelens underkant. I horisontalled är utrymmena avgränsade ca 0,5 m utanför 

väggens utsida. Således är utrymmet definierat och ansvaret har fördelats. Vad som dock saknas i 

förrättningsakten är ett underhållsservitut.    

Exploateringsavtalet reglerar främst ansvars- och kostnadsfördelningen under byggtiden. Det är 

således endast utförandet som är delvis reglerat. Vad som saknas är en ansvars- och 

kostnadsfördelning för framtida drift och underhåll.  

I intervjuerna framkommer det att det hade varit bra att upprätta ett underhållsservitut. Det framgår 

också att kostnaden för driften och underhållet av parken ålagts helt på kommunen och att 

anläggandet av garaget ligger helt på exploatören. Exploatören ansvarar även för driften av 3D-

utrymmet. Det framkom att 3D-fastighetsbildningen för garaget under parken tagits bort inför 

byggnationen p.g.a. minskat antal bostäder.  
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5.3 Stockholm Töfsingdalen 1  
Fastigheten Töfsingdalen 1 är belägen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholms kommun och ingår i 

utbyggnadsetapp 2. Planen avsåg möjliggöra för en mångfunktionell stadsbebyggelse avseende 

främst bebyggelse av bostäder men även handelslokaler och förskola, på mark som tidigare varit 

industrimark. Inom planområdet har det möjliggjorts för bildandet av 3D-fastigheter. En 

tredimensionell fastighetsbildning för garageutbyggnad under Hårdvallsgatan gjordes för att 

möjliggöra utbyggnaden av västra delen av Norra Djurgårdsstaden. Den tredimensionella 

fastigheten avser parkering under gatumark där parkering anordnats för att täcka behovet av 

boendeparkering (Stockholms stad, 2010a).  

 

5.3.1 Reglering i plankarta och bestämmelser  
Fastigheten Töfsingdalen 1 regleras i ”Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden västra delen i 

stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm” som vann laga kraft 2010-10-14. 

Inom fastigheten underbyggs Hårdvallsgatan (lokalgatan) med ett garage. I plankartan används 

beteckningen GATA (P), där GATA är reglerad som allmän plats och avser fordons-, gång- och 

cykeltrafik. Benämningen (P) är reglerad som kvartersmark och avser att garage får anordnas under 

gata eller park. Det finns ingen sektion i plankartan som visar fastigheten i fråga. Det sker heller 

ingen reglering av höjder inom fastigheten (Stockholms stad, 2010a).  

 
Figur 6. Del av plankarta med relevanta planbestämmelser (Stockholms stad, 2010a).  

 

5.3.2 Reglering i förrättningsakt 
Förrättningsakt 0180K-2012-15262 för fastigheten Töfsingdalen 1 registrerades 2013-02-25. 

Förrättningen avser fastighetsreglering, avstyckning och fastighetsbildning av en fastighet med 

ändamålet bostad, där garaget möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning. De 

fastigheter som ingick i förrättningen är Hjorthagen 1:1, Hjorthagen 1:2 och Töfsingdalen 1. Vid 

tillfället för förrättningen var fastigheten Töfsingdalen 1 obebyggd och samtliga berörda fastigheter 

ägdes av Stockholms kommun, exploateringskontoret. Fastigheten Töfsingdalen 1 nybildades 

genom att efter avstyckning erhålla totalt 3191 kvm från fastigheten Hjorthagen 1:1. Töfsingdalen 

1 erhöll efter fastighetsreglering ett 3D-utrymme från Hjorthagen 1:2. Detta medför att 
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Töfsingdalen 1 således urholkar den traditionella fastigheten Hjorthagen 1:2 

(Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2013).  

 

Gränser   

I förrättningsakten definieras utrymmestypen som ”Byggnad”. Sedermera beskrivs storleken och 

höjdläget på utrymmet. Det nya utrymmet breder ut sig 483 kvm i horisontalplanet. Höjdläget 

definieras genom angivelse av följande höjd och höjdsystem: ”mellan ca +4,8 och ca +0,8 i RH00”. 

Gränsen för den nybildade fastigheten Töfsingdalen 1 regleras i förrättningsakten genom både text 

och ritningar. Verbalt beskrivs att gränsen för fastigheten uppåt definieras till ”överkant 

skyddsbetong, ca +4,8 i RH00”, samt nedåt till ”ca +0,8 i RH00 (ca 0,5 m under bottenplattan)”. 

Gränsen i horisontalled definieras av utsidan byggnadskonstruktion. 

I ritningarna som presenteras i förrättningsakten visas en gränsdragning för det nybildade 3D-

utrymmet. Gränsen nedåt regleras genom angivelse av höjdläge samt genom en verbal beskrivning 

som anger att gränsen nedåt är fram till stadens schaktbotten. Uppåt definieras gränsen genom 

angivelse av höjdläge. I horisontalplanet definieras gränserna av utsidan av 

byggnadskonstruktionen samt utsidan av garagekonstruktionen. Från ritningarna går också att 

utläsa att 3D-utrymmet avgränsas till överkanten av skyddsbetongen som gränsar mot gatan. I 

övrigt har gränsen för hela fastigheten Töfsingdalen 1 definierats genom angivelsen av koordinater 

enligt koordinatsystemet SWEREF 99 18 00 (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 

2013).  

 

 
Figur 7. Sektion som visar 3D-utrymmet (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2013).  
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Servitut 

I förrättningsakten regleras nybildade servitut. Totalt bildas två servitut till förmån för Töfsingdalen 

1 (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2013): 

 

Rättighet Ändamål Till förmån för Belastar  

Servitut Anlägga, underhålla och förnya 

pålkonstruktioner, m.m. Rätt att nyttja 

markområde inom den belastade fastigheten för 

pålning och andra markkonstruktioner som är till 

för det bildade 3D-utrymmet, ett garage.  

Töfsingdalen 1 Hjorthagen 1:2 

Servitut Underhålla och förnya skyddsbetong och övriga 

konstruktionsdelar för 3D-utrymmets tak inom 

den belastade fastigheten.  

Töfsingdalen 1 Hjorthagen 1:2 

Tabell 6. Redovisning av de servitut som bildats.  

 

5.3.3 Reglering i avtal  
Den 25 mars 2013 tecknades en överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse 

mellan Stockholms kommun, genom exploateringskontoret och AB Stockholmshem. 

Överenskommelsen avsåg kvarter V3 inom Norra Djurgårdsstaden. Kvarter V3 innefattar 

Hjorthagen 1:1, Hjorthagen 1:2 samt Töfsingdalen 1. Parterna hade tidigare ingått ett 

markanvisningsavtal för uppförandet av bostäder. Det nya avtalet ersätter markanvisningsavtalet. 

I avtalet regleras fördelningen av vad respektive part ska ansvara för och bekosta. Vad gäller 

fastighetsbildningen regleras att Stockholms kommun ska ”vidta och bekosta” de åtgärder som 

denne som fastighetsägare är skyldig att göra. Om AB Stockholmshem planerar att bygga garage 

eller byggnadskonstruktioner under nivån för grovschaktsplanet är denne part skyldig att bekosta 

schakt och markrening. Vad gäller kostnader för utförandet ska Stockholms kommun bekosta 

projekteringen och utbyggnaden av gatan, medan AB Stockholmshem ska bekosta projektering 

samt bygg- och anläggningsarbeten inom fastigheten.   

Gatan som underbyggs med ett garage behandlas i ett eget avsnitt och reglerar konstruktion, 

fastighetsbildning, upplåtelse, ekonomi och ansvarsfördelning. Garagekonstruktionen möjliggörs 

genom tillskapandet av ett utrymme i gata genom tredimensionell fastighetsbildning. Då garaget är 

beläget under gata ska det dimensioneras enligt klassberäkningen VV Bro 2004 för att klara 

trafiklaster, etc. Stockholms stad ersätter AB Stockholmshem för de kostnader som kommunen 

inte behöver stå för i och med att utbyggnaden av garaget gör att kommunen inte behöver bekosta 

grundläggning för gata.  

Vad gäller ansvarsfördelningen är AB Stockholmshem skyldiga att bekosta och ansvara för både 

anläggandet och underhållet av garagekonstruktionen. Här dras gränsen upp till vattenisolering och 

skyddsbetong och nertill dränering med tillhörande ledningar. AB Stockholmshem ansvarar och 

bekostar även konstruktioner och anläggningsarbeten som angränsar till intilliggande fastigheter. 

Gränsen mellan gata och garagetak ska planeras med hänsyn till att det ska vara möjligt att plantera 

gatuträd och anlägga fundament för gatubelysning.  
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Stockholms stad är ansvarig för och bekostar anläggning och underhåll av gata samt uppbyggnaden 

av gatan, ledningar och belysning ovanför skyddsbetong och vattenisolering. I avtalet regleras även 

att utförandet av grundkonstruktionerna på kvartersmark inte får påverka grundkonstruktionerna 

i gata så att sättningar, hål, etc. uppkommer eller så att bärigheten riskeras (Stockholms stad, 2013).   

 

5.3.4 Intervju  

Lantmäterimyndigheten, Stockholm  
Björn de-Maré, Förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten, Stockholm.  

20 maj 2019  

 

Kommunen ansökte om fastighetsbildningen då de önskade genomföra detaljplanen och 

utbyggnaden av etappen. Kommunen hade en tidplan för utbyggnaden som de bifogade vid 

ansökningen. Fastighetsbildningen gjordes i den ordning som angavs i tidplanen. Det var 

kommunen som styrde upp och angav i vilken del av området vi skulle börja.  

Underlaget till förrättningen var bra. I detta fall urholkades fastigheten med ett garage. Gränserna 

runtomkring garageutrymmet var givna. Det som diskuterades var gränsdragningen upptill och hur 

långt upp i gatan som den skulle gå. Gränsen på undersidan placerades någon meter under plattan. 

Gränsen lades tillslut i överkant skyddsbetong, vilket innebär att garaget ansvarar för det som är 

under gränsen. För att 3D-fastigheten ska gå att drift och underhålla, upprättades ett servitut med 

rätten att ifrån gatan gå ner i den underliggande anläggningen. Ingen gemensamhetsanläggning 

upprättades. Kommunen stod för förrättningskostnaderna eftersom de var den enda sökanden. 

När det gäller urholkning är det bra att ställa sig exempelvis följande fråga: Vem är det som har 

intresse av att garaget håller sig torrt? Den underliggande anläggningen har intresset. Genom sådana 

resonemang kan man komma fram till hur gränsdragningen ska göras. Det är viktigt att lyssna på 

de inblandade parterna och vad de har för förslag till lösning.  

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad  
Britta Eliasson, Enhetschef på exploateringskontoret i Stockholms stad.   

7 maj 2019 

Byggherren var den part som var mest drivande i frågan gällande att bilda 3D-fastigheten. 

Byggherren hade två kvarter med en gata emellan. För att få ihop kvarteren och kunna lösa 

parkeringsfrågan önskade de bilda en 3D-fastighet. På så sätt behövdes inte två nerfarter till garaget. 

Det var effektivare med en förbindelse under gatan.   

Inför bildandet av 3D-fastigheten var det viktigt att säkerställa rätten att ha väg, rätten att ha 3D 

under gata, samt rätten att underhålla och investera i anläggningen när delar behöver bytas. Det är 

överlag viktigt att tydliggöra var ansvarsgränserna går. I detta fall lades ett betongskyddslager 

ovanför garaget. Ovanpå det lades gatan. På så sätt definierades en tydlig gräns där byggherren 

ansvarar fram till skyddsbetongen. Vad gäller kostnadsfördelningen har det avtalats om att 

byggherren står för alla extra kostnader. Byggherren är även skyldig att betala för att lägga tillbaka 

stadens delar av anläggningen om de renoverar sina egna delar.  
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För att säkra den långsiktiga förvaltningen har ombyggnation reglerats i avtal. Staden äger inte den 

bärande konstruktionen. I framtiden är det möjligt att fastighetsägaren kan resonera som så att 

eftersom staden har nytta av den bärande konstruktionen så bör de också vara delägare i den. 

Generellt sett är det ingen bra lösning att ha enskilda anläggningar under allmän platsmark, det är 

något som staden försöker undvika. I tät stadsmiljö kan det däremot vara motiverat för att få ihop 

alla funktioner.  

Överlag blev vi rätt nöjda med den fastighetsbildning som gjordes. Det blev särskilt bra med 

skyddsbetongen. Principen att dra gränsen i förhållande till skyddsbetongen har blivit en standard 

som använts på fler ställen. Tidigare har det nog funnits en viss osäkerhet gällande hur fördelningen 

av ansvaret för 3D-fastigheter bör göras för att säkerställa en långsiktig förvaltning. Nu har vi blivit 

mer vana och har mer erfarenhet. Samtidigt är det en speciallösning som är lite krånglig att förvalta 

långsiktigt. Generellt sett är vi fortfarande restriktiva med anläggningar under gata, men mer säkra 

på vad vi gör. Uppföljningen av hur förvaltningen av fastigheten fungerar görs av trafikkontoret. 

De samlar på sig kunskaper och erfarenheter från tidigare fall.  

 

5.3.5 Sammanfattning  
I plankartan används beteckningen GATA (P), där GATA är reglerad som allmän plats och avser 

fordons-, gång- och cykeltrafik. Benämningen (P) är reglerad som kvartersmark och avser att garage 

får anordnas under gata eller park. Benämningarna hänvisar till en tydlig ansvarsuppdelning och 

ger utrymme för 3D-fastighetsbildning. Ingen höjdreglering görs i plankartan.  

I förrättningsakten säkras rättigheter i form av servitut. I och med tillskapandet av servitut klargörs 

ansvarsfördelningen och därmed kostnadsfördelningen. Gränsdragningen görs genom verbal 

beskrivning samt i ritningar.  

I överenskommelsen om exploatering beskrivs en ansvars- och kostnadsfördelning som främst är 

kopplad till utförandet. Regleringen av åtaganden kring garagekonstruktionen som underbygger 

gatan regleras i en egen sektion i överenskommelsen om exploatering. Åtagandena avser både 

utförande och drift. I övrigt beskrivs gränsdragningen parterna emellan.  

Under intervju framkom att byggherren var den part som var mest drivande vid bildandet av 3D-

fastigheten. Det låg främst i byggherrens intresse för att få till en bra lösning mellan kvarteren. 

Överlag är Stockholms stad restriktiva med att tillåta att allmän plats underbyggs med anläggningar, 

men ibland görs undantag då det krävs för att få till en god stadsmiljö. Uppföljningen av hur 

förvaltningen av 3D-fastigheten fungerar görs av trafikkontoret.   
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5.4 Stockholm Bulten 19 
Fastigheten Bulten 19 är belägen på Hornstull i Stockholm, i hörnet invid korsningen 

Långholmsgatan-Hornsbruksgatan. Detaljplanen syftade till att möjliggöra ytor för torg och handel, 

samt att skapa ett bättre trafikflöde och möjliggöra för ett smidigare byte mellan buss och 

tunnelbana. Inom fastigheten Bulten 19 finns bostäder, kontor, handel, garage, gata och torg samt 

anslutning till Hornstulls T-banestation. I planområdet har det möjliggjorts för en tredimensionell 

fastighet avseende ett torg som underbyggs med utrymme för centrumändamål. Torget avser 

inrymma kiosk, busshållplats och cykelparkering. Ytorna under torget avser inrymma handel 

(Stockholms stad, 2011).    

 

5.4.1 Reglering i plankarta och bestämmelser  
Fastigheten Bulten 19 regleras i Detaljplan för Bulten 19, del av Södermalm 3:1 och 3:10 vid 

Hornstull i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Detaljplanen vann laga kraft 2011-02-10. Inom 

planområdet underbyggs torget utmed Långholmsgatan med utrymme avsett för centrumändamål. 

I plankartan används beteckningen TORG (C1), där TORG avser gångtrafik, handel och publik 

verksamhet som regleras som allmän plats och (C1) avser centrumändamål under mark, ej hotell 

och regleras som kvartersmark. Även beteckningen GATA (C1) används, där GATA avser 

fordons-, gång- och cykeltrafik, medan C1 avser centrumändamål under mark, ej hotell.  

  

Figur 8. Plankarta och planbestämmelser (Stockholms stad, 2011).   

I plankartan visas en sektion av fastighetens uppdelning. I sektionen har användningsgränser ritats 

in. Benämningar så som ”TORG”, ”GATA” och ”C1” är utplacerade. Sektionen är också reglerad 

med färg beroende på om det handlar om bostäder (gult), allmän plats (vitt) eller centrumändamål 

(brunt). Det görs ingen höjdreglering inom fastigheten (Stockholms stad, 2011).    
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Figur 9. Illustration/sektion i plankartan (Stockholms stad, 2011).  

 

5.4.2 Reglering i förrättningsakt  
Förrättningsakt 0180K-2011-01625 för fastigheten Bulten 19 registrerades 2011-04-21. 

Förrättningen avser en fastighetsreglering och en 3D-urholkning och involverar fastigheterna 

Bulten 19 och Södermalm 3:1. I detta fall ägs Bulten 19 av Fastighets AB Hornstull II medan 

Södermalm 3:1 ägs av Stockholms kommun. Fastighetsregleringen genomfördes och resulterade i 

att Bulten 19 erhöll mark från Södermalm 3:1. Ytterligare en fastighetsreglering gjordes för att 

tillskapa ett 3D-fastighetsutrymme. Södermalm 3:1 avstod 3D-fastighetsutrymmet till Bulten 19. 

Detta innebär att Bulten 19 urholkar den traditionella fastigheten Södermalm 3:1 i totalt två 

utrymmen, dels under gata, dels under torg. I förrättningsakten specificeras utrymmets typ 

”Byggnad” samt dess avgränsning (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2011).  

 

Rättigheter 
I samband med förrättningen upprättades totalt fem servitut varav fyra av servituten belastar Bulten 

19, medan ett av servituten är till förmån för Bulten 19. Tre av fem servitut avser underbyggnaden 

av torget och delar av gatan (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2011):  

Rättighet Ändamål Till förmån för Belastar  

Servitut 

(1) 

Säkerställa att torgytan blir tillgänglig för allmän 

gångtrafik minst tre meter ovan gata. Servitutet 

innebär rätt att anlägga, bibehålla, nyttja, 

underhålla samt bygga om torgyta med 

tillhörande anordningar.  

Södermalm 3:1 Bulten 19 

Servitut 

(3) 

Nyttja, underhålla och ombygga området för 

allmän GC-trafik och dess tillhörande 

anordningar. 

Södermalm 3:1 Bulten 19 

Servitut 

(5) 

Nyttja utrymme för att anlägga och bibehålla 

pålar för konstruktionens grundläggning till ett 

djup av -6,0 meter i RH00.  

Bulten 19 Södermalm 3:1 

Tabell 7. Redovisning av upprättade servitut.  

 

I och med bildandet av servituten regleras även ansvarsfördelningen kring dem. 

Ansvarsfördelningen görs enligt följande (Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 2011):  
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Servitut Ansvar Ansvarsgräns Tilldelat  

(1) Drift, underhåll och förnyelse av de 

konstruktioner som underbygger 

torgytan.  

 

Drift, underhåll och förnyelse av 

beläggning ovanpå torgytan.  

T.o.m. konstruktionens 

tätskikt och skyddslager. 

 

 

Ovanpå torgytan.   

Bulten 19 

 

 

 

Södermalm 3:1 

(3) Drift, underhåll, förnyelse av 

konstruktion som underbygger 

GC-vägen.  

 

Drift, underhåll och förnyelse av 

GC-vägens ovanpåliggande 

beläggning.  

Fram till tätskikt och 

skyddslager. 

 

 

- 

Bulten 19 

 

 

 

Södermalm 3:1  

(5) - - - 

Tabell 8. Redovisning av ansvar kopplade till servituten.  

 

Gränser 
Gränsdragningen kring de båda 3D-fastighetsutrymmena görs genom att definiera utbredning i 

horisontalplan samt i höjdled genom angivelsen av antal kvm respektive meter i RH00. 

Avgränsningen av 3D-fastighetsutrymmet görs dels genom verbal beskrivning, dels genom 

markering i ritningar och på karta. I övrigt definieras fastighetens gränser genom angivandet av 

koordinater enligt koordinatsystemet SWEREF 99 18 00 (Lantmäterimyndigheten i Stockholms 

kommun, 2011): 

3D-utrymme Gräns uppåt Gräns nedåt Gräns i horisontalled 

Torg Till cellplastens överkant, 

vilket innebär till isolering 

ovan tätskikt.  

Strax under 

bottenplattan.  

Från utsida 

byggnadskonstruktion. Gräns 

mot Södermalm 3:1.  

Gata Till cellplastens överkant, 

vilket innebär till isolering 

ovan tätskikt. 

Strax under 

bottenplattan.  

Från utsida 

byggnadskonstruktion. Gräns 

mot Södermalm 3:1.   

Tabell 9. Redovisning av 3D-utrymmets gränser.  

 

5.4.3 Reglering i avtal  
Den 23 mars 2010 tecknades en överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom 

fastighet Södermalm 3:1 mellan Stockholms kommun och Fastighets AB Hornstull 2. I avtalet 

specificeras att det avser ett markområde samt ett tredimensionellt utrymme under ett torg. 

Förrättningen och fastighetsregleringen bekostades av Fastighets AB Hornstull 2. I avtalet regleras 

överlåtelse av fastigheten Södermalm 3:1 och där regleras också att fastighetsgränsen mellan 3D-

fastighetsutrymmet och Södermalm 1 ska dras ovan tätskiktet med skyddsbetongen. Även de 

servitut som regleras i förrättningsakten säkras upp i avtalet och kopplas ihop med bestämmelserna 

i detaljplan.  
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Vad gäller utförandet regleras att Fastighets AB Hornstull 2 ansvarar för och bekostar projektering 

och anläggningsarbeten inom den egna fastigheten så väl som projektering och återställande- och 

anslutningsarbeten på allmän plats i anslutning till fastigheten. I avtalet stadgas de krav som ställs 

på konstruktioner och gränssnitt mellan torget och den fastighet som ägs av Fastighets AB 

Hornstull 2. Bolaget ska ansvara för och bekosta anläggningsarbetet av konstruktionen samt 

tätskikt och skyddsbetong. Bolaget ansvarar också för att ett skyddslager av skyddsbetong läggs på 

tätskiktet. Stockholms stad ansvarar för och bekostar projektering och anläggande av torg och 

gator, därav ansvar för ytskikt samt underbyggnad ovan skyddsbetong och möblering på torget 

(Stockholms stad, 2010b).  

 

5.4.4 Intervju  

Lantmäterimyndigheten, Stockholm 
Björn de-Maré, Förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten, Stockholm.  

20 maj 2019  

I samband med ansökan om fastighetsbildning inkom även en överenskommelse om exploatering. 

Om det finns en överenskommelse eller ett exploateringsavtal är det bra om fastighetsägarna 

bifogar det så att vi förrättningslantmätare kan se vad de kommit överens om. Vad är det som 

överlåts? Finns det något hinder mot planen? Sådana frågor är bra att reda ut. I det här fallet var 

gränsdragningen relativt given redan i underlaget. Det som diskuterades inför fastighetsbildningen 

var gränsen nedåt och främst gränsen uppåt. De servitut som bildades var även de ganska givna. 

Fastighetsägarna var överens om att den belastade fastigheten skulle ta ansvaret. Kostnaderna 

fördelades enligt överenskommelsen.  

Lantmäterimyndigheten gör ingen uppföljning av hur fastighetsbildningen fungerar. Det lämnas åt 

fastighetsägarna att göra. I detta fall var båda parterna nöjda med lösningen. Som 

förrättningslantmätare är det viktigt att lyssna och vara öppen för förslag på lösningar. Om parterna 

är kunniga på området går det ofta bra.  

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad  
Lars Fyrvald, Projektledare på Exploateringskontoret, Stockholms stad.  

17 april 2019 

Det var byggherren som var drivande i frågan kring att bilda 3D-fastigheten Bulten 19. Byggherren 

ägde fastigheten bredvid och ville utveckla sitt källarutrymme. Det enda sättet att utveckla 

fastigheten var under mark. Generellt sett vill kommunen undvika att ha lokaler under mark som 

grund. I detta fall föll det sig naturligt att ha lokaler under mark eftersom det dessutom finns en 

tunnelbaneentré i anslutning till fastigheten. Om en byggherre önskar uppföra en anläggning under 

allmän plats är kommunen mån om att säkerställa att det bidrar till en bra stad. Det är viktigt att 

kommunen har rätt att ha sin anläggning ovanpå fastighetsägarens anläggning och att de bekostar 

den anläggning som bär kommunens. Generellt sett brukar kommunen villkora om att byggherren 

får bekosta anläggningen och stå för den. Byggherren får även stå för reparationskostnaderna 

avseende de bärande delarna. Kommunen är noga med att avgränsa vem som äger vad.  
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När kommunen skriver avtal villkoras att den som äger den underliggande anläggningen följer 

normer som om det hade varit en kommunal anläggning under mark. Detta görs eftersom det ska 

vara en kommunal anläggning ovanpå. Kommunen förespråkar ofta att aktören satsar lite extra vid 

anläggandet för att anläggningen ska vara långsiktigt hållbar och för att de inte ska behöva reparera 

så ofta. När det gäller förvaltningen av anläggningarna inom fastigheten, har det inte krävts så 

mycket samarbete med ägaren av den underliggande fastigheten. Kommunen kan sköta sin del utav 

anläggningen. Kommunen tog över torget sedan ett antal år tillbaka. Inom Stockholms stad är det 

trafikkontoret som har ansvaret för underhållet av allmänna platser. De har ingen speciell 

uppföljning där de samlar erfarenheter av överdäckningar.  

En nackdel med att ha anläggningar under mark är t.ex. att det inte längre är fritt att placera träd 

var man vill. Träden kan hamna långt under anläggningen. Belysningsstolpar måste fästas genom 

tätskikt, det får man göra specialanpassningar för. Det är en rättighet som måste tillskapas till 

förmån för den överliggande anläggningen, alltså rätten att fästa i den underliggande 

konstruktionen. I dagsläget är det aktuellt med dagvattenhantering i de flesta kommuner. Dagvatten 

är generellt sett en problematisk fråga. Det krävs i vissa fall lösningar för ledningar som avvattnar 

ytorna. Avvattningsfrågan är svår vad gäller var dagvattnet ska ta vägen. Dagvattenhanteringen är 

ett generellt problem och inte bara ett problem på överdäckningar, men där kan det sättas på sin 

spets. 

 

5.4.5 Sammanfattning 
I plankartan möjliggörs 3D-fastighetsbildning genom regleringen TORG (C1) och GATA (C1) 

som tydligt hänvisar till att allmän platsmark tillåts underbyggas med en anläggning för 

centrumändamål. Genom regleringen definieras även ansvaret och det tydliggörs att kommunen 

ansvarar för parken medan den privata fastighetsägaren ansvarar för den underliggande 

anläggningen som förövrigt är reglerad som kvartersmark. I förrättningsakten har rättigheter 

säkrats i form av servitut. Genom att beskriva dels servitutens ändamål, dels ansvaret är 

ansvarsfördelningen tydliggjord och därigenom även kostnadsfördelningen.  

I överenskommelsen till exploateringsavtalet beskrivs gränsdragning, ansvars- och 

kostnadsfördelning. Det framgår att parterna haft den framtida förvaltningen i åtanke och därför 

valt att kort nämna den förväntade ansvarsfördelningen.  

Under intervjun framkom att det var byggherren som var drivande i frågan kring att bilda 3D-

fastigheten Bulten 19. Generellt sett vill kommunen undvika att ha lokaler under mark som grund, 

men p.g.a. platsen läge och närhet till tunnelbanan föll det sig naturligt att underbygga den allmänna 

platsen med anläggning för centrumändamål. Kommunen är noga med att säkerställa kvaliteten på 

den underliggande anläggningen och att kommunen har rätt att ha sin anläggning ovanpå. De är 

noga med att en tydlig gränsdragning görs. Redan i avtalet villkoras att den underliggande 

anläggningen ska vara av samma standard som om det vore en kommunal anläggning. Vad som 

kan anses vara en nackdel med att underbygga allmänna platser är att träd inte kan placeras var som 

helst, samt att det krävs lösningar för att avvattna ytorna. Generellt sett är dagvattenhanteringen 

problematisk.  
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6. Resultat av fallstudien 
I tabellen nedan sammanställs resultatet för respektive fall som presenterats i fallstudien med 

avseende på ansvarsbestämmelser, höjdreglering, gränsdragning och ansvars- och 

kostnadsfördelning.   

Fastighet  Sicklaön 38:20 Orion 1 Töfsingdalen 1 Bulten 19 

Ansvars-
bestämmelser 

Allmän plats som 
underbyggs med 
kvartersmark. 

Allmän plats som 
underbyggs med 
kvartersmark. 
 

Allmän plats som 
underbyggs med 
kvartersmark. 

Allmän plats som 
underbyggs med 
kvartersmark. 

Höjdreglering  I sektion i plankarta. 
 
I förrättningsakt 
genom angivelse av 
höjd och 
höjdsystem. 
 

I sektion i plankarta. 
 
I förrättningsakt 
genom angivelse av 
höjd och höjdsystem. 

Saknas i plankarta och -
bestämmelser. 
 
I förrättningsakt genom 
angivelse av höjd och 
höjdsystem. 

Saknas i plankarta och -
bestämmelser. 
 
I förrättningsakt genom 
angivelse av höjd och 
höjdsystem. 

Gränsdragning I förrättningsakten 
definieras gränserna 
uppåt och nedåt. 

I förrättningsakten 
definieras gränserna 
uppåt, nedåt och 
horisontellt. 
 

I förrättningsakten 
definieras gränserna uppåt, 
nedåt och horisontellt. 

I förrättningsakten definieras 
gränserna uppåt, nedåt och 
horisontellt. 

Ansvarsfördelning Kommunen 
ansvarar för 
bollplanen. 
Kommunen deltar i 
ga genom 
fastigheten Sicklaön 
38:14.  
 
Exploatören och 
sedermera 
bostadsrätts-
föreningarna 
ansvarar för garage 
och gård genom de 
upprättade ga. 
 

Kommunen ansvarar 
för parken. 
Exploatören/framtida 
fastighetsägaren 
ansvarar för garaget. 

Kommunen ansvarar för 
utförande och underhåll av 
gata, dess uppbyggnad 
samt ledningar och 
belysning ovanför 
skyddsbetong och 
vattenisolering. 
 
Exploatören ansvarar för 
utförandet och underhållet 
av garagekonstruktionen 
upp till vattenisolering och 
skyddsbetong och nertill 
dränering med tillhörande 
ledningar.  

Kommunen ansvarar för 
torget, dess möblering och 
ytskikt samt underbyggnad 
ovan skyddsbetong.  
 
Fastighetsägaren ansvarar 
för anläggningen för 
centrumändamål, samt 
tätskikt och skyddsbetong.  

Kostnadsfördelning  Utförande: 
Kommunen 
bekostar utförandet 
av bollplanen. 
Kostnaderna för 
utförandet av övriga 
anläggningar ör 
fördelat enligt 
andelstal i ga.    
 
Drift: Kommunen 
bekostar underhåll 
av bollplanen. 
Kostnaderna är för 
övrigt fördelade 
enligt andelstal i ga. 

Utförande: Varje 
fastighetsägare står 
för kostnaderna inom 
den egna fastigheten. 
 
Drift: Varje 
fastighetsägare står 
för kostnaderna inom 
den egna fastigheten. 

Utförande: Kommunen 
bekostar utförandet av 
gatan. Exploatören 
bekostar utförandet inom 
den egna fastigheten.  
 
Drift: Kommunen 
bekostar underhåll av gata. 
Exploatören bekostar 
underhåll av 
garagekonstruktionen 
enligt ansvarsfördelningen.   

Utförande: Kommunen 
bekostar utförandet av torg 
och gator, därav ytskikt samt 
underbyggnad ovan 
skyddsbetong och möblering 
på torget. Exploatören 
bekostar utförandet av 
konstruktionen samt tätskikt 
och skyddsbetong och för 
att ett skyddslager av 
skyddsbetong läggs på 
tätskiktet. 
 
Drift: Parterna bekostar de 
åtgärder som framgår av 
ansvarsfördelningen. 

Tabell 10. Sammanställningen av resultatet av fallstudien.  
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Nedan görs en sammanställning av ett antal punkter som framgick under de fallspecifika 

intervjuerna och som är intressanta utifrån ett förvaltningsperspektiv.  

Fastighet Exploatering Lantmäteri 

Sicklaön 38:20 • I tidigt skede tänka på 
dimensioneringen av den 
underliggande anläggningen och 
vilka laster den ska klara av.  

• Belysningsstolpar ska kunna 
installeras utan att inkräkta på 
underliggande fastighet.  

• Lösningen ska kunna hanteras 
utav bostadsrättsföreningar.  
 

• För att 3D-fastigheten ska 
gå att drifta och underhålla 
krävs åtkomst till 
anläggningens samtliga 
delar, vilket kan säkerställas 
genom bl.a. tillskapandet av 
rättigheter.  

Orion 1 • Innan 3D-fastighetsbildningen 
bör en ordentlig besiktning 
genomföras av fastigheter och 
anläggningar.  

• Underhållsservitut bör 
upprättas för att säkerställa 
åtkomst till den 
underliggande anläggningen 
och därmed rätten till 
underhåll.   
 

Töfsingdalen 1 • Reglera ombyggnation i avtal för 
att säkra den långsiktiga 
förvaltningen.  
 

• Det är viktigt att lyssna på 
de inblandade parterna och 
vad de har för förslag till 
lösning. Genom att 
resonera om vem som har 
intresse av att t.ex. garaget 
håller sig torrt, kan man 
komma fram till hur 
gränsdragningen ska göras.  
 

Bulten 19 • Reglera att den som äger den 
underliggande anläggningen 
följer normer som om det hade 
varit en kommunal anläggning 
under mark. 

• Träd kan ej placeras lika fritt då 
det finns en anläggning under 
mark.  

• Dagvattenhantering.  
 

• Viktigt att bifoga en 
överenskommelse eller ett 
exploateringsavtal till 
ansökan om det finns ett 
sådant. På så sätt vet 
Lantmäterimyndigheten 
vad fastighetsägarna 
kommit överens om. 

 Tabell 11. Sammanställning av intressanta synpunkter som framkom under intervjuerna.  
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7. Intervjuer med sakkunniga 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det material som insamlats under de fyra 

intervjuer som gjorts med sakkunniga för att utreda hur de olika enheterna och rollerna  ser på 3D-

fastigheter och regleringen av höjder, gränser, ansvar och kostnader samt hur förvaltningen av 3D-

fastigheter kan säkerställas. Samtliga deltagande har givit sitt godkännande till att namn, yrkestitel 

och insamlad information används och publiceras i detta examensarbete.  

Intervjuerna behandlar de olika rollernas arbetssätt, både hur de arbetar i dagsläget och hur de 

önskar arbeta i framtiden med reglering i juridiskt bindande handlingar och säkerställandet av en 

fungerande förvaltning. Intervjuerna syftar till att lyfta fram möjligheter samt utmaningar som de 

olika rollerna  står inför gällande 3D-fastigheter. Syftet är även att lyfta fram likheter i arbetssätten 

för att visa på möjligt samarbete enheterna och rollerna emellan.  

 

7.1 Höjd- och ansvarsreglering i detaljplan 
Förrättningslantmätarna Karolina Larsson och Björn de-Maré framhävde under intervjun den 6 

mars, vikten av att 3D-fastigheten tydligt regleras i planbestämmelserna och visas i en illustration 

och sektion. För att illustrationen ska vara giltig ska en hänvisning göras från plankartan till 

illustrationen. Att endast ha en sektion i detaljplanen som visar en genomskärning av den 

tredimensionella fastigheten är otillräckligt.  

Planarkitekt Emma Castberg framhävde under intervjun den 10 april, vikten av att i detaljplan 

reglera gränser i konstruktion för att ange vem som äger vilken del. Förrättningslantmätare är enligt 

Castberg (2019) noga med regleringen av exakta plushöjder, vilket planarkitekter anser vara svårt 

att ange redan i detaljplanen.  För planarkitekter är det önskvärt att ange ett spann, en mini- och 

maxhöjd för var konstruktionen börjar och slutar, för att på så vis hänvisa till att en 3D-fastighet 

får bildas någonstans däremellan. Som utgångpunkt ska höjdregleringen anges i hel- eller halvtal, 

eftersom det är tillåtet att göra en halvmeter höjning eller sänkning utan att det krävs marklov.  

Larsson & de-Maré (2019) framhävde precis som Castberg (2019) att det är viktigt att reglera höjder 

i plankartan och se till att det finns en beskrivning av höjdsättningen i planbestämmelserna. På så 

sätt behöver inte höjdsättningarna regleras i de ritningar som ingår i underlaget till 

fastighetsbildningen. Genom att ange höjderna så noggrant som möjligt undviks 

tolkningssvårigheter vid en eventuell tvist (Larsson & de-Maré, 2019). När höjderna inte tydligt 

regleras kan det resultera i tolkningssvårigheter, t.ex. då ett utrymme som i detaljplan är avsatt till 

3D-fastigheten inte används fullt ut. I sådana fall kan det vara svårt för kommunen att avgöra vad 

fastigheten är värd. Bör man ta betalt för hela utrymmet även om bara delar av utrymmet bebyggts? 

(Castberg, 2019). Viktigast är tydligheten när det gäller gräns i höjdled mellan allmän plats och 

kvartersmark. Vid tvister kan det vara viktigt att veta vad som kan exproprieras. Om det inte finns 

en bestämmelse om höjder kan det bli tvist och risken är då att det blir svårt att expropriera 

(Larsson & de-Maré, 2019). 
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7.2 Ansvars- och kostnadsfördelning i avtal  
Kommunjurist Camilla Carlén beskrev i intervjun den 8 maj, hur ansvar och åtaganden kan regleras 

i avtal. Nacka kommun har en riktlinje och ett ekonomiskt tänk bakom hur kostnader fördelas. 

Kommunen lägger ofta hela ansvaret på exploatörerna att själva bekosta det de bygger och 

säkerställer i avtal att exploatören står för kostnaderna. När det gäller exploatering av privat mark 

regleras ansvaret i exploateringsavtalet, medan ansvarsfrågor gällande exploatering av 

kommunalägd mark regleras i genomförandeavtalet. Ansvar och åtaganden för drift och underhåll 

skrivs in i avtalet. Avtalen kommer nog alltid formuleras utifrån det specifika fallet, särskilt om det 

handlar om privat mark. 

Larsson & de-Maré (2019) menar att det är viktigt att exploateringsenheten informerar byggherren 

om vilken produkt som projektet kommer resultera i och hur ritningarna bör se ut. Eftersom 3D-

fastighetsbildning möjliggör att mark som tidigare var otillgänglig blir tillgänglig och användbar, är 

det viktigt att få byggherren att förstå att det kan tillskapas bonusmark i samband med bildandet 

av 3D-fastigheten. Denna form av bonusmark kan kanske inte hanteras på samma sätt som 

traditionella 2D-fastigheter i samhällsbyggnadsprocessen, tex avseende när i tiden projektering, 

fastighetsbildning och bygglov hanteras. Det är viktigt att se det som en bonus att marken kan 

bebyggas och det kan därför resultera i lite extra kostnader och förvaltning av fastigheten. 

 

7.3 Fastighetsbildning, gränsdragning och säkrandet av rättigheter  
Enligt Larsson & de-Maré (2019) är det viktigt att innan fastighetsbildningen avgöra om 3D faktiskt 

behövs. En gemensamhetsanläggning i stad är ofta detsamma som en 3D-fastighet i praktiken. När 

det gäller t.ex. garage under gata, dras gränsen normalt ovan tätskikt, vilket gör att garaget ansvarar 

för tätskikt under gata. En gemensamhetsanläggning kan inrättas för olika delar av anläggningen, 

t.ex. för tätskikt. Således kan en gemensamhetsanläggning göra fastighetsgränser oviktiga. 

Behovet av samverkan finns alltid för 3D-fastigheter, vilket innebär att rättigheter behöver säkras 

vid fastighetsbildningen. En viktig fråga är hur kommunen kan säkerställa rätten till insyn i hur den 

bärande konstruktionen byggs, underhålls och driftas. Det finns fyra vägledningar vid 

säkerställandet av rättigheter (Larsson & de-Maré, 2019):  

1. Grannerättslagen enligt Jordabalken 

2. Gemensamhetsanläggning 

3. Avtalsservitut 

4. Officialservitut   

Det finns ingen regel om att ett servitut eller en gemensamhetsanläggning måste skapas för den 

bärande konstruktionen. Utan servitut eller gemensamhetsanläggning har kommunen således ingen 

rätt till insyn utan det blir istället Jordabalken som styr förhållandet mellan fastigheterna och vad 

t.ex. kommunen i det fallet kan kräva och kan endast tillämpas då problem redan uppstått (Carlén, 

2019). 
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För att avgöra om en rättighet behövs kan man resonera som följer (Larsson & de-Maré, 2019): 

• Den övre anläggningen är ett bord och den undre är en kloss under bordet: Kan plocka 

bort bordet, kan plocka bort klossen, utan att den andra berörs, vilket innebär att 

anläggningarna är oberoende av varandra.  

• Två lådor staplade på varandra: Ta bort undre lådan vilket resulterar i att övre lådan rasar. 

I detta fall kan det vara bra att reglera en rättighet (servitut eller gemensamhetsanläggning) 

för bärande konstruktioner.  

• Två lådor staplade på varandra stående på en matta: Kan vara bra att reglera grundläggning 

under lådorna, då båda lådorna är beroende av att ”mattan” ligger kvar.  

• Det är möjligt att skapa bord och kloss av två lådor genom servitut för övre lådan på undre 

lådan.  

Det enda sättet man själv kan kontrollera konstruktionsdelar m.m. är genom att vara delägare i en 

gemensamhetsanläggning, alternativt att respektive fastighet äger och ansvarar för egna bärande 

konstruktioner. En delägare i en gemensamhetsanläggning behöver inte den andra partens tillstånd 

för att kontrollera och vidta åtgärder. När det gäller rättigheter i allmän plats går det att upprätta 

gemensamhetsanläggning. Om planen förutsätter i planbestämmelsen att det finns t.ex. en gata 

över ett garage är det inget problem med rättigheter i allmän plats för att säkerställa en 

fastighetsbildning som motsvarar planbestämmelserna. De bärande konstruktionerna ska generellt 

sett hålla lika länge som t.ex. byggnaden vilket innebär att drift, underhåll och reparation inte ska 

krävas. Om det mot förmodan behövs är det bra att ha avgjort andelstal i 

gemensamhetsanläggningen sedan tidigare (Larsson & de-Maré, 2019). I dagsläget får kommunen 

utgå ifrån att de flesta bygger enligt allmänna regler och följer tekniska handböcker och att 

anläggningarna blir besiktigade. Det är således viktigt att bilda en gemensamhetsanläggning för den 

bärande konstruktionen för att kunna säkerställa att den håller för att ha allmän plats ovanpå. 

Kommunen får bara delta i sådant som kommunen har intresse av att skydda. Kommunen är 

intresserad av allmänna platser, vilket innebär att det är möjligt att ingå i en 

gemensamhetsanläggning och ta kostnader för utförande så väl som underhåll. Det är i linje med 

de kommunrättsliga regleringarna så länge det finns ett kommunalrättsligt intresse (Carlén, 2019). 

Vid bildandet av 3D-fastigheter och inrättandet av gemensamhetsanläggningar sätts en 

genomförandetid. Regler finns avseende att 3D-fastigheten ”falla tillbaka” i 2D om byggnation ej 

sker inom genomförandetiden. Om ingen säger någon ändras inte fastighetsgränserna, gränser kan 

bara ändras genom lantmäteriförrättning. När det uppdagas finns det ingen tydlig redovisning om 

hur det ska lösas i praktiken. Det krävs en fastighetsbildning för att ändra fastighetsgränser, t.ex. 

att överföra ett 3D-utrymme till den urholkade 2D-fastigheten. 3D-fastigheten definieras i 

förhållande till konstruktionen. Om 3D-fastigheten ej bebyggs borde en ny fastighetsbildning göras 

(Larsson & de-Maré, 2019).  

 

7.4 Säkerställandet av en långsiktigt hållbar förvaltning 
Johan Ramstedt, förvaltare av konstruktionsbyggnader, framhävde i intervjun den 16 april att 

svårigheten med 3D-fastigheter i framtiden är drift och underhåll. I dagsläget ställer Nacka 

kommun krav på att exploatörer ska presentera en drift- och underhållsplan för nya 

konstruktionsbyggnader. Det har tagits fram en teknisk handbok med krav på att exploatörer tar 
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fram bland annat LCC (Livscykelkostnadsanalys) och LCA (Livscykelanalys) för respektive 

konstruktion. Olika typer av konstruktioner har olika underhållsintervall och det är därför viktigt 

att göra LCC-analyser för att väga in kostnader för konstruktionens totala livslängd. Detta är en 

omställning för kommunen som historiskt sett har letat efter det som bedömts bli mest ekonomiskt 

för medborgarna på kort sikt. Utöver att underhåll innebär kostnader kan det även medföra 

olägenheter med avseende på exempelvis trafikavstängningar, något som kommunen önskar fånga 

upp i LCA-analyserna (Ramstedt, 2019).   

Det ställs även krav på att det ska finnas en RKFM (redogörelse för konstruktionsarbetets 

förutsättningar och metoder). Det är inte bara Nacka kommun som använder det sistnämnda, utan 

det är ett vedertaget begrepp. Det är möjligt att det skulle kunna ställas krav även på 3D-fastigheter 

så småningom genom att t.ex. kräva att exploatören måste presentera en drift- och underhållsplan 

innan man tillåter en 3D-fastighetsbildning (Ramstedt, 2019).  

Om kommunen har ett torg eller en allmän väg eller liknande över ett garage måste man veta att 

garagekonstruktionen har bärighet. Ramstedt menar på att det skulle kunna vara önskvärt för 

kommunen att ur förvaltningssynpunkt kräva BK1 (bärighetsklass 1) ovanpå garaget, så att 

utryckningsfordon och kranbilar kan komma fram. BK1 brukar krävas för en allmän väg eftersom 

man vill att alla typer av fordon ska kunna köra på vägen. Konstruktionen under marken måste 

vara inspekterbar från insidan för att kunna få en god helhetsbild av konstruktionen utan att behöva 

gräva upp utifrån. Problemet är att kommunen inte kommer ha rätt att titta på konstruktionen eller 

besiktiga den eftersom kommunen inte äger den delen av fastigheten. Det är riskfyllt att lämna över 

det ansvaret på t.ex. en BRF. Det måste vara fackmän som tittar på konstruktionen och besiktigar 

den och inte en BRF. Det finns därför en risk att det inte görs på rätt sätt. I framtiden är det viktigt 

att kunna hantera de oförutsebara händelserna. Det är en juridisk fråga att få till en reglering kring 

underbyggnaden och överbyggnaden så att det blir hanterbart (Ramstedt, 2019).   
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8. Analys 
I detta avsnitt görs en analys av den empiri som insamlats. Examensarbetet har syftat till att 

undersöka hur ansvarsfördelningen av drift och underhåll vid bildandet av tredimensionella 

fastigheter lämpligen bör utformas för att åstadkomma en hållbar förvaltning i en tät stadsstruktur, 

där ytor för allmänna platser underbyggs med enskilda anläggningar.  

 

8.1 Reglering i juridiskt bindande handlingar 
Förvaltningen av 3D-fastigheter är en komplex fråga. Resultatet av fallstudien och intervjuerna 

tyder på att det krävs att ansvarsfördelningen mellan de båda fastighetsägarna tydligt definieras för 

att få till en hållbar och välfungerande långsiktig förvaltning. Därav följer en reglering av 

kostnadsfördelningen för att tydligt avgöra vilken fastighetsägare som står för vilka kostnader 

avseende utförande, drift och underhåll. Ansvaret definieras genom angivelse i plankarta och 

planbestämmelser samt genom reglering i förrättningsakt och avtal. Ansvarsfrågan regleras i 

varierande detaljeringsgrad utifrån olika aspekter i de juridiskt bindande dokumenten. I plankartan 

görs en reglering genom angivelse av ansvarsbestämmelser samt genom höjdreglering. Plankartan 

och bestämmelserna reglerar markanvändningen, vilket sätter en ram för hur ansvaret kommer att 

fördelas. I förrättningsakten regleras ansvarsfördelningen mer ingående. Genom att definiera 

omfattningen på 3D-fastigheten, dess gränser i konstruktion såväl i horisontal- som vertikalled, 

samt genom tillskapandet av rättigheter, fördelas ansvaret på en mer detaljerad nivå. I avtalen 

regleras ansvarsfrågan utifrån ett mestadels ekonomiskt perspektiv. Avtalen syftar i de flesta fall till 

att fördela ansvaret och på så sätt reglera och fördela kostnader för utförande, drift och underhåll.  

 

8.1.1 Statistik  
I samtliga fall i fallstudien reglerades ansvaret genom att i plankartan skilja på allmän plats och 

kvartersmark med angivelse av ansvarsbestämmelser. I två av fyra fall förekom höjdreglering i 

illustration/sektion med hänvisning från plankartan. I resterande två fall reglerades inga höjder i 

plankartan.  

 
Diagram 1. Antal fall där avskiljning görs mellan allmän plats och kvartersmark.  
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I samtliga fall reglerades höjderna i förrättningsakten genom angivelse av höjd och höjdsystem.  

 
Diagram 2. Antal fall där höjdreglering görs i plankartan.  

I förrättningsakten regleras även 3D-fastighetens omfattning, de rättigheter som tillskapas samt 

den gränsdragning som görs i konstruktionen. I tre av fyra fall har 3D-utrymmets gränser 

definierats i horisontal- och vertikalled. I ett av fallen definieras gränserna endast i horisontalled. 

Exempelvis är gränserna för 3D-utrymmet i fastigheten Sicklaön 38:20 satta till överkant tätskikt 

och underkant dränering. I fastigheten Töfsingdalen 1 är gränserna för 3D-utrymmet i 

horisontalled satta till överkant skyddsbetong samt ca 0,5 meter under bottenplattan, och i 

horisontalled till utsida byggnadskonstruktion. Fallstudien visar på att gränsdragningen har gjorts 

på olika sätt i de fyra fallen.  

 
Diagram 3. Antal fall där gränser regleras i förrättningsakt.  

I två av fallen tillskapas servitut för att säkra rätten till bl.a. underhåll. Exempelvis tillskapas ett 

servitut för att anlägga, bibehålla, nyttja, underhålla och bygga om torgytan med tillhörande 

anordningar i fallet med fastigheten Bulten 19. I ett av fyra fall upprättas 

gemensamhetsanläggningar. Totalt upprättas fyra gemensamhetsanläggningar (inom fastigheten 

Sicklaön 38:20), bl.a. en för ett garage och en för gemensamma funktioner så som hiss och 

trapphus.   

JaNej 
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GRÄNSER I FÖRRÄTTNINGSAKT



50 
 

 
Diagram 4. Antal fall där rättigheter tillskapats.  

I samtliga fall har fördelningen av ansvar och kostnader kopplade till utförande och drift reglerats 

i avtal. I de fall som studerats har olika typer av avtal förekommit. I vissa fall har det varit 

exploateringsavtal och i andra fall överenskommelser eller genomförandeavtal. Generellt sett har 

ansvaret delats upp mellan fastighetsägarna genom att kommunen ansvarar för den del som ska 

vara allmän plats och den andra fastighetsägaren ansvarar för den egna fastigheten som regleras 

som kvartersmark. Kostnadsfördelningen följer av den ansvarsfördelning som beslutats. 

Exempelvis ansvarar kommunen för parken och exploatören/den framtida fastighetsägaren för 

garaget inom fastigheten Orion 1. Kostnaderna har därför (i fallet med fastigheten Orion 1) 

fördelats på så vis att varje fastighetsägare står för de kostnader som uppkommer för utförande 

och drift inom den egna fastigheten. Resultatet av fallstudien tyder på att frågor kring ansvars- och 

kostnadsfördelning avseende utförande, drift och underhåll på ett eller annat vis regleras i 

plankartan och planbestämmelserna samt i förrättningsakt och avtal. Det är dock viktigt att 

regleringen är entydig i samtliga handlingar för att undvika tolkningssvårigheter.    

  

8.2 Säkerställandet av en långsiktigt hållbar förvaltning  
I de intervjuer som har genomförts, både fallspecifika intervjuer och intervjuer med sakkunniga, 

framkom ett antal utmaningar med 3D, exempelvis utmaningar i utbyggnadsskedet och vid behov 

av ombyggnation. En av de största utmaningarna med 3D anses vara drift och underhåll.  

De sakkunniga framhåller i sina intervjuer att säkrandet av rättigheter, särskilt rätten till insyn och 

möjligheten till inspektion av  den underliggande anläggningen, är ytterst viktigt för att trygga en 

långsiktigt hållbar förvaltning. Genom att skapa en rättighet för inspektion av  den underliggande 

fastigheten, har både kommunen och anläggningsägaren möjlighet att undersöka den bärande 

konstruktionen för att säkerställa att den håller och inte påverkar den allmänna platsen negativt. 

För att säkerställa kvaliteten på den underliggande konstruktionen och underlätta förvaltningen av 

så väl den allmänna platsen som den enskilda anläggningen, krävs att kommunen i ett tidigt skede 

ställer krav på exploatörerna genom att begära att konstruktionen utförs enligt en särskild standard. 

Genom att reglera detta i avtal kan kommunen reglera konstruktionens standard och hållbarhet. I 

samband med fastighetsbildningen är det möjligt att tillskapa rättigheter i form av servitut eller 

gemensamhetsanläggningar för att säkra rätten till insyn och därmed underlätta för en långsiktigt 

hållbar förvaltning. Regleringen i plankartan och bestämmelserna möjliggör 3D-fastighetsbildning 

och avgör ansvarsgränserna i generella drag, genom att i ansvarsbestämmelserna ange om det rör 

sig om allmän plats eller kvartersmark. Höjdregleringen är ytterst viktig för att avgränsa fastigheten 

Servitut

Ga

Inga

RÄTTIGHETER
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i vertikalled och på så vis kunna dra en gräns för ansvar. Höjdregleringen är en utmaning eftersom 

det kan vara svårt att i ett så tidigt skede som planskedet ange på vilken höjd konstruktionen 

hamnar.  

Under de fallspecifika intervjuerna framhöll intervjupersonerna att det kan uppstå utmaningar även 

i utbyggnadsskedet. Det är därför viktigt att ha en god framförhållning genom att i ett tidigt skede 

tänka på t.ex. dimensioneringen av den underliggande anläggningen, installationen av 

belysningsstolpar, dagvattenhanteringen och placeringen av träd. Det framgår att en god 

framförhållning är möjlig genom att t.ex. genomföra en ordentlig besiktning av fastigheter och 

anläggningar innan 3D-fastighetsbildningen och genom att reglera eventuell ombyggnation i avtal. 

Det är också viktigt att lyssna på fastighetsägarna och höra vad de har för förslag till lösning. En 

av intervjupersonerna som deltog i de fallspecifika intervjuerna framhöll en intressant utmaning 

med 3D; det är ofta inte exploatören som i framtiden kommer förvalta den underliggande 

anläggningen. Istället läggs ansvaret på den framtida fastighetsägaren som i många fall är en 

bostadsrättsförening. Det är därför viktigt att kommunen och exploatören ser till att den anläggning 

som bildas är lämplig för en bostadsrättsförening att förvalta, dels konstruktionsmässigt, dels 

ekonomiskt. Alternativt att kommunen får rätt till insyn i den underliggande anläggningen för att 

kunna undersöka sin del av anläggningen och flagga för fastighetsägaren om några problem riskerar 

att uppstå.  

Samtliga intervjuer tyder på att det är viktigt med ett nära samarbete mellan kommunen och 

Lantmäterimyndigheten för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning. Det är särskilt viktigt 

med ett nära samarbete mellan enheterna inom kommunen för att kunna tillgodose entydigheten i 

de juridiskt bindande dokumenten för att därigenom kunna säkerställa en tydlig reglering av 

ansvarsfördelningen för förvaltningen av 3D-fastigheten.  
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9. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras utmaningarna med 3D-fastighetsbildning (som avser 3D-fastigheter där 

allmän plats underbyggs med en enskild anläggning), vad konsekvensen av de identifierade 

utmaningarna blir och vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att undvika problematiken i 

framtiden. Därefter presenteras förslag på framtida forskning. Slutligen diskuteras eventuella 

felkällor.  

 

9.1 Tydligare riktlinjer och arbetsprocess 
Resultatet av detta examensarbete tyder på att de olika rollerna  är medvetna om utmaningarna med 

3D-fastighetsbildning. Den största utmaningen tycks vara att i ett tidigt skede kunna säkerställa att 

förvaltningen av 3D-utrymmet blir hållbar på lång sikt. Trots medvetenheten om detta saknas ett 

tydligt arbetssätt för samverkan mellan rollerna. Samtliga roller behöver tydliga riktlinjer för hur 

arbetet med 3D-fastighetsbildning bör gå till för att säkerställa att inte bara 3D-fastighetsbildningen 

blir till, utan även att fastigheten går att förvalta. I dagsläget har de olika rollernas varierande 

kunskap om 3D-fastighetsbildning. Detta i kombination med rollernas olika utgångspunkter och 

arbetssätt bidrar till att det blir svårt att i ett tidigt skede ta hänsyn till alla aspekter kring 3D. 

Fastigheten ska bildas, vara planenlig samt kunna anläggas och underhållas. Det är många aspekter 

att ta hänsyn till, vilket ställer krav på att rollerna för en kontinuerlig dialog sinsemellan.    

Genom att ta fram rutiner inom den kommunala verksamheten kan samverkan mellan rollerna  

stärkas och arbetsprocessen förtydligas. Det krävs dock att rutinen som tas fram inte begränsar sig 

till att endast gälla en enhet. Den bör gälla för samtliga enheter som arbetar med 

stadsbyggnadsutveckling. Således är det ytterst viktigt att rutinen tas fram i samråd med samtliga 

berörda enheter för att kunna ta hänsyn till alla aspekter som berör 3D. Rutinen bör även tas fram 

i samråd med de kommunala Lantmäterimyndigheterna som har goda kunskaper om 3D-

fastighetsbildnig och övriga fastighetsrättsliga frågor. Så småningom kan det även bli aktuellt att 

föra en dialog med exploatörer och privata fastighetsägare för att samla upp de utmaningar och 

möjligheter de ser med 3D-fastighetsbildning. Ett alternativ till att ta fram en rutin inom den 

kommunala verksamheten är att Lantmäterimyndigheten tar fram tydligare riktlinjer som 

kommunerna kan använda sig av vid 3D-fastighetsbildning. I detta arbetet krävs som nämndes 

ovan, att hänsyn tas till samtliga aspekter och att riktlinjerna kan appliceras på samtliga enheter 

inom den kommunala verksamheten. Det är viktigt att riktlinjerna inte endast är applicerbara i det 

initiala skedet. Riktlinjerna bör avse drift och underhåll ur ett längre tidsperspektiv och inte endast 

själva fastighetsbildningen.   

 

9.2 Entydiga handlingar bidrar till en bättre slutprodukt 
De gränser som regleras och de rättigheter som tillskapas i förrättningen sätter ramen för 

ansvarsfördelningen. Det är därför viktigt att ansvars- och kostnadsfördelningen i avtal stämmer 

överens med den fördelning som görs i samband med fastighetsbildningen, samt att 

ansvarsfördelningen går att utläsa på plankartan. Således krävs att ansvarsfördelningen regleras 

entydigt i samtliga juridiskt bindande handlingar. Höjder som anger den underliggande 

konstruktionens gränser är svåra att reglera i detaljplan.  Slutprodukten beror helt på projekteringen 

och hur exploatören väljer att konstruera sin anläggning, vilket innebär att höjderna endast kan 
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regleras exakt efter att projekteringen är gjord och ritningarna är framtagna. Ett sätt för kommunen 

att kunna ange höjderna mer specifikt torde vara genom att ta fram en standard för hur 

konstruktioner som underbygger allmän plats bör utformas i fråga om bärighet, etc. Genom att 

reglera standarden i avtal har kommunen en möjlighet att säkerställa att anläggningarna som 

underbygger allmän plats är av en viss kvalitet och håller en särskild standard som underlättar drift 

och underhåll från båda parters håll. Däremot är det svårt att sätta en sådan standard då 

konstruktionen utformas beroende på användning samt geologiska och ekonomiska 

förutsättningar.  

3D-fastighetsbildning möjliggör att mark som tidigare var otillgänglig blir tillgänglig och användbar, 

vilket innebär att det är viktigt att få byggaktören att förstå att det kan tillskapas en typ av 

”bonusmark” i samband med bildandet av 3D-utrymmet. Eftersom det uppstår ”bonusmark” är 

det också viktigt att kommunen tar betalt för mervärdet. Det är således viktigt att inför 

avtalsskrivandet vara medveten om fastighetens mervärde. Vid framtagandet av en detaljplan som 

möjliggör 3D-fastighetsbildning anges med ansvarsbestämmelser att ett visst markområde får 

användas för 3D-fastighetsbildning. Det innebär att marken i fråga kan komma att värderas högre 

jämfört med om marken inte fick underbyggas med en anläggning. Detaljplanen möjliggör för 3D-

fastighetsbildning inom ett visst område, men det är inget som säger att hela utrymmet måste 

utnyttjas. Således kan fastighetsägaren välja att bebygga hela utrymmet eller endast delar av det. 

Om inte hela utrymmet används kan det vara svårt att värdera fastigheten. Att reglera höjder i 

plankartan fyller således en viktig funktion. Inte bara för att reglera utrymmets gränser men också 

för att bidra med underlag till en framtida fastighetsvärdering.   

 

9.3 Tre dimensioner kräver ställningstagande 
Allteftersom staden förtätas krävs yteffektiva lösningar. Varje kommun som står inför utmaningar 

med förtätning behöver göra ett val; ska man vara restriktiv i framtiden avseende underbyggnad av 

allmän plats eller är 3D-fastighetsbildning en möjlighet som bör utnyttjas i större omfattning? 

Svaret på den frågan grundar sig helt i vilken typ av stad kommunen i fråga önskar skapa, vilka 

kvaliteter som ska finnas och hur tätt man vill bygga.  

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid förtätning i allmänhet och 3D i synnerhet. Vid 

anläggandet av 3D-utrymmen under mark är det extra många faktorer att ta hänsyn till. En del 

faktorer är sådana som inte nödvändigtvis är självklara i det initiala skedet. Det kan exempelvis vara 

svårt att ta hänsyn till dagvattenhantering, placering av träd och belysningsstolpar. En annan faktor 

som är ytterst viktig att ha i åtanke vid ansvarsfördelningen av drift och underhåll av 3D-utrymmet 

är den framtida fastighetsägarens möjligheter och kunskaper kring att förvalta den underliggande 

anläggningen. Det är kommunens och lantmäterimyndighetens ansvar att se till att lösningen är 

lämplig för en privat fastighetsägare att förvalta. Lösningen ska således vara väl genomtänkt och 

utformad på ett sätt som gör att kommunen har insyn i de bärande konstruktionsdelarna för att 

kunna säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av den allmänna platsen och för att kunna 

möjliggöra en enkel förvaltning av den underliggande anläggningen.  

Det är viktigt att poängtera att 3D-fastighetsbildning, trots dess komplexitet, har stor potential. 

Den juridiska avsikten med 3D är god men behöver förankras i praktiken för att fylla sin fulla 
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funktion. Det krävs tydliga riktlinjer, entydiga handlingar och god samverkan mellan enheterna på 

kommunen, lantmäterimyndigheten och de privata fastighetsägarna.  

 

9.4 Framtida studier 
Detta examensarbete har behandlat frågor som berör 3D-fastigheter avseende allmän plats som 

underbyggs med en enskild anläggning. I detta examensarbete har frågan behandlats utifrån 

kommunernas och de kommunala lantmäterimyndigheternas perspektiv. I framtida forskning är 

det möjligt att istället studera förhållandet mellan kommunen och den privata fastighetsägaren, 

samt samverkan dem emellan.  

 

9.5 Metodkritik 
Detta examensarbete omfattar 30 hp och har således skrivits under en begränsad tidsperiod. Detta 

innebär att studien varit begränsad i fråga om omfattning och innehåll. I detta arbete har endast 

det kommunernas och lantmäterimyndigheternas perspektiv studerats, vilket har bidragit till att de 

privata fastighetsägarnas perspektiv saknas och istället lämnats åt framtida studier.  

Målet med examensarbetet var att utreda hur ansvaret för drift och underhåll bör fördelas mellan 

parterna för att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltningen. Eftersom de privata 

fastighetsägarnas perspektiv inte medtagits i denna studie är den frågan endast besvarad ur ett 

perspektiv. Dessutom är samtliga fall förutom Töfsingdalen 1 från år 2017–2018, vilket kan bidra 

till att studien blir bristfällig då den har som avsikt att studera hur ansvarsfördelningen av drift och 

underhåll bör fördelas för att gynna en långsiktig förvaltning, men dessvärre har majoriteten av 

fallen inte börjat underhållas ännu. Hälften av fallen som studerats är från Stockholms stad, vilket 

motiveras med att Stockholm har bildat fler fastigheter och därför representerar en större andel. I 

arbetet har förrättningslantmätaren för Bulten 19 och Töfsingdalen 1 även intervjuats som 

sakkunnig, vilket kan ha bidragit till att materialet och svaren varit av liknande art. Dock 

genomfördes intervjun med sakkunniga den 6 mars, då examensarbetet fortfarande var i ett tidigt 

skede. Under intervjun deltog även ytterligare en förrättningslantmätare vilket bidrog till ett mer 

varierat material.  

 

10. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ansvarsfördelningen av drift och 

underhåll vid bildandet av tredimensionella fastigheter lämpligen bör utformas för att åstadkomma 

en långsiktigt hållbar förvaltning i en tät stadsstruktur, där ytor för allmänna platser underbyggs 

med enskilda anläggningar.  

I detta examensarbete har fyra fall studerats. Dessa fall representerar ett urval av de 3D-fastigheter 

som bildats avseende underbyggnad av allmän plats. Således är det viktigt att poängtera att det inte 

är möjligt att dra alltför generella slutsatser baserat på endast ett fåtal fall. Fallstudien redogör för 

vilka lösningar som valts i de olika fallen och kan användas som förslag till möjlig utformning av 

lösningar. Det är ytterst viktigt att se till varje enskilt fall vid val av lösning, eftersom alla fall är 

olika och har varierande förutsättningar. Det ska även tilläggas att de 3D-fastigheter som studerats 
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är relativt nybildade vilket innebär att fastigheterna inte behövts underhållas eller repareras ännu. 

Utifrån den empiri som insamlats och analyserats går det att konstatera att detta  examensarbete 

visar tendenser på att 3D-fastighetsbildning är en komplicerad fråga som kräver samordning mellan 

olika roller. Kommunerna behöver tydligare riktlinjer som inte endast beskriver förfarandet kring 

fastighetsbildningen men som också innehåller förslag på lämpliga lösningar för att åstadkomma 

en långsiktigt hållbar förvaltning av 3D-fastigheten. De olika enheterna på kommunerna behöver 

en tydligare arbetsprocess. Således är det viktigt att rutiner tas fram inom den kommunala 

verksamheten för att beskriva hur enheterna bör samarbeta för att säkra en långsiktigt hållbar 

förvaltning av 3D-fastigheten. Det krävs också att kommunen tar ställning till huruvida det är 

lämpligt att allmän plats underbyggs av enskilda anläggningar. Bör kommunen tillåta 3D-

fastighetsbildning för underbyggnad av allmän plats eller bör man vara restriktiv med det? Om 

samarbetet enheterna emellan samt samarbetet mellan kommunen och lantmäterimyndigheten är 

välfungerande är det enklare att säkerställa att de juridiskt bindande handlingarna är entydiga vad 

gäller ansvarsfördelningen. Detta är en möjlighet för kommunen att kräva en viss kvalitet på 

anläggningen och på så vis säkerställa en fungerande förvaltning.  

Slutsatsen är således att: 

• 3D kräver ställningstagande. Ska kommunen tillåta underbyggnad av allmän plats eller bör 

man vara restriktiv med det? Vem ska i så fall ta det största ansvaret?  

• Tydligare riktlinjer och arbetsprocess krävs för att säkerställa en bra lösning och framtida 

förvaltning.  

• Entydiga handlingar bidrar till en bättre slutprodukt.  

• 3D har potential och kan bidra till kreativa och yteffektiva lösningar i tät stadsmiljö.  
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Bilaga 1  

Frågeformulär – Lantmäteri 

 

1. Hur resonerade kommunen som fastighets-/anläggningsägare i samband med 

fastighetsbildningen? Var ansökan om fastighetsbildning tydligt utformad? 

 

2. Hur ser ni på underlaget till förrättningen i fråga om dess utformning, innehåll och 

entydighet?  

a. Hur resonerar ni kring relevansen av exakta 3D-volymer och deras beständighet? 

 

3. Vilka kriterier är väsentliga för att 3D-fastigheten ska gå att drifta och underhålla?  

 

4. Vilka rättigheter behöver tillskapas för att samtliga parter ska kunna underhålla och ha 

åtkomst till sin respektive anläggningsdel? 

a. Finns det begränsningar i vad som går att avtala om?  

 

5. Hur resonerade ni kring kostnadsfördelningen? 

a. För förrättningen,  

b. avseende anläggande, drift och underhåll.  

 

6. Vilka frågor har ni som förrättningslantmätare haft svårt att ta ställning till i förrättningen 

alternativt önskat större frihetsgrad att anpassa fastighetsbildningen utifrån? Är det något 

särskilt parterna bör/inte bör avtala om inför förrättningen?  

 

7. Vilka frågor har ni eventuellt missat ur ett fastighetsbildningsperspektiv?  

 

8. Görs det någon uppföljning av hur driften och underhållet av 3D-fastigheten fungerar 

långsiktigt i praktiken? Om JA;  

a. Hur görs uppföljningen? 

b. Hur har driften och underhållet 3D-fastigheten fungerat? Vilka situationer har 

uppstått?  

 

9. Upplever ni att parterna blivit nöjda med den 3D-fastighetsbildning som genomförts? 

Har det förekommit att en part fått kompromissa gällande lösningen? Avseende vad?  

 

10. Upplever ni att det finns en osäkerhet eller ett kunskapsglapp i professionen kring hur 

ansvaret för drift och underhåll av en 3D-fastighet regleras för att säkra en långsiktig 

förvaltning?  
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Frågeformulär – Exploatering 

 

1. Vilka var de tyngst vägande skälen till att bilda 3D-fastigheten? Vem var mest drivande i 

frågan; kommunen eller byggherren/privata aktören? 

 

2. Hur har ni resonerat inför en överenskommelse med den andra parten?  

a. Vilka rättigheter behöver tillskapas för att samtliga parter ska kunna underhålla 

och ha åtkomst till sin respektive anläggningsdel? 

b. Hur resonerade ni kring kostnadsfördelningen?  

c. Har ni reglerat ansvars- och kostnadsfördelningen i avtal? I så fall i vilka avtal?  

d. Hur har ni säkrat den långsiktiga förvaltningen av anläggningarna?  

 

3. Vilka frågor har ni eventuellt missat, alternativt önskat större frihetsgrad att anpassa 

fastighetsbildningen utifrån?  

 

4. Blev ni nöjda med den 3D-fastighetsbildning som genomfördes? Fick någon part 

kompromissa gällande lösningen? Avseende vad?  

 

5. Upplever ni att det finns en osäkerhet eller ett kunskapsglapp i professionen gällande hur 

ansvaret för drift och underhåll av en 3D-fastighet regleras för att säkra upp en långsiktig 

förvaltning?  

 

6. Görs det någon uppföljning av hur driften och underhållet av 3D-fastigheten fungerar 

långsiktigt i praktiken? Om JA;  

a. Hur görs uppföljningen? 

b. Hur har driften och underhållet av 3D-fastigheten fungerat?  

c. Vilka situationer har uppstått?  
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