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Abstract 
When three-dimensional real property was introduced in Sweden there was a concern that 
the present real property portfolio would be fragmentized. This could in the long term, 
lead to significant costs for the community. Now over seven years have passed since it 
became possible to divide the property into three dimensions in Sweden. Therefore it is 
now possible to study how three-dimensional real property is used today and to which 
scale it is used. The information needed to make this study has partly been selected from 
legislative history, partly it has been gained from Olof Sjöblom, an officer with great 
experience of three-dimensional real estate and Björn Hedlund, land surveyor at JM who 
has experience of three-dimensional real estate cases in real life from the construction 
companies' side.  
 

The study shows that three-dimensional real property is not used on a large scale, altough 
the number of cases has increased for every year since it was introduced. The low interest 
can be linked to the scepticism concerning three-dimensional real property. This low 
interest still remains among the big companies. This is mainly linked to still unresolved 
issues related to neighbours and insurance companies.  

 

Despite the lack of interest, we can see that the law function as intended. Mainly the new 
legislation has been used as an opportunity to simplify land management and also 
allowing more efficient land use. 
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Sammanfattning 
Vid införandet av tredimensionell fastighetsbildning i Sverige fanns det en oro för att det 
befintliga fastighetsbeståndet skulle fragmentiseras, något som skulle medföra stora 
kostnader för det allmänna vid planläggning och inventering av beståndet. Det har nu gått 
drygt sju år sedan det blev tillåtet att indela fastigheter i tre dimensioner i Sverige och det 
är nu möjligt att studera hur laginstitutet används idag och i vilken omfattning det 
används. Informationen som behövts för att genomföra denna studie har hämtats från 
förarbeten men har också till stor del inhämtats från Olof Sjöblom, 
förrättningshandläggare med stor erfarenhet av tredimensionell fastighetsbildning och 
Björn Hedlund, bolagslantmätare vid JM som har erfarenhet av tredimensionell 
fastighetsbildning från byggbolagens sida. 

 

Studien visar att tredimensionell fastighetsbildning fortfarande sker i begränsad 
omfattning, även om det sakta ökat sedan möjligheten att fastighetsindela i tre 
dimensioner öppnades. Det svaga intresset kan starkt kopplas till den skepsis och 
osäkerhet inför tredimensionell fastighetsbildning som fortfarande finns hos de stora 
aktörerna, främst förenat med ännu ouppklarade spörsmål grannar och försäkringsbolag 
emellan.  

 

Trots det svaga intresset kan vi se att rättsinstitutet fungerar så som det var tänkt. Den 
nya lagstiftningen har gett en möjlighet att förenkla förvaltningssituationer och möjliggöra 
en effektivare markanvändning.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Det har länge varit en brist i det svenska rättssystemet, särskilt i storstäder, att fastigheter 
endast har kunnats delas in i två dimensioner. I tätare bebyggelse samsas ofta flera olika 
verksamheter inom samma byggnad och markområde. Alla dessa verksamheter har olika 
krav på förvaltning. Traditionellt har dessa problem lösts med hjälp av servitut och 
gemensamhetsanläggningar men ibland även med avtal av olika slag. Allt eftersom 
efterfrågan på mark blev högre tvingades fler och fler verksamheter enas om marken. För 
att lösa de fastighetstekniska problemen skapades allt krångligare lagtekniska lösningar. 
För att förhindra denna negativa utveckling infördes 1 januari 2004 möjligheten att dela in 
fastigheter i tre dimensioner (3D-fastigheter).  
 
Nu, sju år efter att tredimensionell fastighetsbildning infördes finns ett underlag för att 
studera hur lagen har använts. I förarbetena till lagen framhävs det förhoppningar och 
förväntningar men även oro inför införandet. Eftersom det nu gått några år finns det nu 
möjlighet att utvärdera användandet av lagen. Detta kandidatarbete kommer att behandla 
huruvida de förhoppningar som fanns när lagen beslutades har infriats och om den oro 
som fanns innan införandet var befogad. 

1.2 SYFTE 

Denna uppsats har till syfte att klargöra varför tredimensionell fastighetsbildning infördes 
och vilka visioner och orosmoln som fanns vid införandet. Utfallet av reformen 
analyseras sedan i ett försök att få klarhet i hur tredimensionell fastighetsbildning i 
praktiken används idag. Som avslutning diskuteras varför utvecklingen blev som den blev 
och om oron som fanns vid införandet var befogad. Vidare diskuteras vad vi kan förvänta 
oss av tredimensionell fastighetsbildning i framtiden.  

1.3 METOD 

Framförallt grundar sig denna uppsats på studier av litteratur, offentliga utredningar och 
rapporter från Lantmäteriet. Även kandidatuppsatser och examensarbeten lästes för att få 
en bred kunskapsbas att stå på inför arbetet. Efter samverkan med Jenny Paulsson, 
handledare för uppsatsen, kontaktades även personer som på olika sätt har erfarenhet av 
tredimensionell fastighetsbildning i praktiken.  
 
Vid införandet av 3D-fastighetsbildning var de stora byggbolagen bland de drivande 
krafterna. För att få en klarhet i deras argument för införandet har Björn Hedlund, 
bolagslantmätare vid JM, intervjuats. Eftersom tredimensionell fastighetsbildning är något 
relativt nytt är det få personer som genomfört faktiska förrättningar, en av dessa är Olof 
Sjöblom vid lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun. Även han intervjuades för att 
få en bra bild av hur 3D-förrättning används idag, i praktiken. För att få en bredare bild 
av tredimensionell fastighetsbildning analyserades rapporter om 3D-fastighetsbildning 
från Lantmäteriet som komplement till intervjuerna.  
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1.4 AVGRÄNSNING 

Eftersom de jag har intervjuat för att genomföra studien nästan uteslutande är verksamma 
i Stockholm med omnejd har jag valt att begränsa mig till användningen av 
tredimensionell fastighetsbildning i Stockholmsområdet. Eftersom det hittills knappt skett 
några förrättningar i Stockholm för infrastruktur, såsom tunnlar och broar (utöver 
Citybanan), får detta till följd att studien främst riktar sig mot 3D-fastigheter avsedda för 
hela eller del av byggnader. 

1.5 DISPOSITION 

För att läsaren ska få klarhet angående diverse begrepp som kommer användas senare i 
uppsatsen inleds den med en förklaring om vad tredimensionell fastighetsbildning 
innebär. Vidare i samma kapitel förklaras det i vilka fall tredimensionell fastighetsbildning 
är tillämpbar och vilka ytterligare krav, utöver de för vanliga fastigheter, som ställs på 
tredimensionella fastigheter. 
 
I det tredje kapitlet redogörs det för varför tredimensionell fastighetsbildning infördes i 
Sverige och hur man löste problem kring tredimensionellt fastighetsutnyttjande innan 
införandet. För att få ytterligare klarhet avslutas kapitlet med en redovisning av de 
argument för och emot tredimensionell fastighetsbildning som framhävs i förarbetena till 
lagen.  
 
För att redovisa hur tredimensionell fastighetsbildning används idag finns en redovisning i 
det fjärde kapitlet. Där redogörs det i vilket utsträckning och inom vilka områden detta 
laginstitut används idag. För att få en bild av hur framtiden kan komma att bli avslutas 
kapitlet med en redogörelse för hur utvecklingen har varit från 2004, då möjligheten att 
indela fastigheter tredimensionellt infördes, till dagens datum.  
 
I arbetets avslutande kapitel analyseras och diskuteras utvecklingen kring tredimensionella 
fastigheter. Det finns även en sammanfattning som följer upp de utsikter, förväntningar 
och farhågor som framhävs i förarbetena till den nya lagen. 
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2. TREDIMENSIONELLA FASTIGHETER 

2.1 ALLMÄNT 

Man kan i Jordabalken läsa att fast egendom är jord och att den är indelad i fastigheter.1 
Någon närmare definition än så på vad en fastighet är finns inte i svensk lag. Definitionen 
utgår istället ifrån den innebörd begreppet hade innan balkens införande 1970, nämligen 
att med fast egendom avses en särskild enhet som registrerats i fastighetsregister, något 
som måste göras för att genomföra fastighetsbildning.2 
 
Traditionellt har fastighetsindelningen varit strikt tvådimensionell i Sverige och i andra 
länder. Under de senaste decennierna har dock möjligheten att kunna dela in rikets 
fastigheter i tre dimensioner blivit allt vanligare runt om i världen.3 En traditionell 
fastighet är endast begränsad i två dimensioner och upphör därmed aldrig att gälla 
"uppåt" och sträcker sig ända till jordens centrum "nedåt". Givetvis avtar rättigheten att 
som fastighetsägare påverka användningen ju högre upp från marken man kommer men 
strikt teoretiskt fortsätter fastighetsgränserna ut i evigheten. Som motsats till detta finns 
numera tredimensionella fastigheter. De måste vara slutna volymer och kan i och med det 
inte avgränsas till att gälla till exempel från markplan och uppåt, de kan inte heller 
avgränsas så att den sträcker sig över eller under en annan fastighet4. 
 
I och med införandet av tredimensionella fastigheter tillkom det några nya termer till 
fastighetsbildningen. En 3D-fastighet är en fastighet som avgränsats horisontellt och 
vertikalt, alltså en kontrast till en traditionell fastighet som avgränsas endast horisontellt. 
På samma sätt som en sluten volym kan vara en egen fastighet kan även ett 
tredimensionellt utrymme tillhöra en traditionell fastighet, ett sådant utrymme benämns 
3D-fastighetsutrymme.5 Normalt måste en fastighet som är avsedd för boende innehålla 
minst tre lägenheter,6 förutom om det är en ägarlägenhetsfastighet. En 
ägarlägenhetsfastighet är ett specialfall av 3D-fastighet som är avsedd för endast en 
bostadslägenhet.7 
 
I stort skiljer sig inte en tredimensionell fastighet från en traditionell. Båda typerna av 
fastigheter omfattas av samma regler vad det gäller lagfart, pant, servitut och övriga 
rättigheter. Men, eftersom dess omfattning är begränsad i tre dimensioner, något som 
ställer högre krav på fastighetens lämplighet och funktion, skiljer sig kraven för 
fastighetsbildning åt.   

                                              
1 Jordabalken (1970:994) 1 kap 1 § 
2 Fastighetsbildningslag (1970:988) 1 kap 2 § 
3 SOU, 1996, sid 98 
4 Justitiedepartementet, 2003 
5 Jordabalken 1 kap 1a § 
6 Fastighetsbildningslag 3 kap 1a § 
7 Jordabalken 1 kap 1a § 
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2.2 FASTIGHETSBILDNING 

För att utföra alla typer av fastighetsbildningsåtgärder krävs det att åtgärden uppfyller 
diverse kriterier. Kraven, som finns i fastighetsbildningslagens tredje kapitel, finns till för 
att tillgodose en ändamålsriktig markanvändning. Bland dessa regler finns bland annat 
krav på fastighetens storlek och utformning. För att effektivisera markanvändningen tas 
även fastighetens ändamål i beaktande likväl som grannfastigheternas ändamål.  
 
Vid införandet uttrycktes det en oro för att tredimensionell fastighetsbildning skulle 
medföra en oönskad fragmentisering av fastighetsbeståndet.8 Vid bildning av 3D-
fastigheter finns, som tidigare nämnts, därför ytterligare bestämmelser i 
fastighetsbildningslagen för att minska risken för att fastighetsbeståndet delas upp i 
mindre delar i allt för stor utsträckning. En av de viktigaste av dessa regler är den som 
säger att 3D-fastighetsbildning endast får ske då det står klart att åtgärden är lämpligare än 
andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet.9 Därmed kan sägas att 3D-
fastighetsbildning har införts som en sista åtgärd när andra medel såsom servitut och 
marköverföring blir allt för invecklade, komplicerade eller olämpliga på annat sätt. 
Argumentet lagstiftaren hade till denna, aningen restriktiva, regel var att en ökad 
komplexitet skulle medföra större kostnader för samhället vid framtida planläggningar 
och fastighetsregistreringar.10  
 
Vidare i fastighetsbildningslagens tredje kapitel kan läsas att en tredimensionell fastighet 
måste inrymma någon form av byggnad eller anläggning, eller del av sådan.11 Denna regel 
finns till för att förhindra att tomma hål skapas i befintliga fastigheter, något som kan 
försvåra eller förhindra byggande i framtiden.12 Detta kan dock tillåtas om det är 
nödvändigt för att trygga finansieringen för uppförandet av anläggningen och att 
fastigheten antas användas för sitt ändamål inom en nära framtid. Vidare måste även 
fastigheten tillförsäkras de rättigheter som anses nödvändiga för att den ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. För en fastighet avsedd för bostäder kan dessa vara el, värme, vatten, 
tillgång till markplan och så vidare. Allt detta för att fastigheten ska kunna användas som 
det var tänkt och inte vara ett hinder för utveckling av de omgivande fastigheterna. 
Eftersom många av 3D-fastigheterna var tänkta för att effektivisera förvaltning eller skapa 
ekonomisk trygghet för investerare lades även regeln till om att det måste stå klart att 
åtgärden leder till en mer ändamålsenlig förvaltning eller för att trygga finansieringen av 
anläggningen.13  
 
Trots att lagen är restriktiv med användningen av tredimensionell fastighetsbildning kan 
det i vissa fall vara helt självklart att en sådan lösning vore optimal. Som exempel kan 
nämnas att det på en bostadsfastighet finns ett bergrum som inte används utav de boende 
utan av ett kommersiellt parkeringsbolag. Eftersom ändamålen är så olika och att de två 

                                              
8 Sjödin, Wiström, 2007 sid 13 
9 Fastighetsbildningslag 3 kap 1 § 
10 Prop 2002/03:116 sid 58 
11 Fastighetsbildningslag 3 kap 1a § 
12 Sjödin, Wiström, 2007 sid 51 
13 Fastighetsbildningslag 3 kap 1a § 
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verksamheterna kan fungera autonomt står det tämligen klart att en tredimensionell 
fastighetslösning står närmast till hands.14 
 
Eftersom lagen är formulerad på ett sådant sätt att egna bedömningar är möjliga är det 
inte hugget i sten var gränsen går mellan att hitta lösningar med traditionella medel och  
att använda sig av tredimensionella fastighetslösningar. Till slut är det upp till den enskilde 
förrättningsmannens individuella bedömning. Detta ämne tas upp mer i den avslutande 
diskussionen.  
 

                                              
14 Sjödin, Julstad, 2005, sid. 57 
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3. INFÖRANDET AV 3D-FASTIGHETSBILDNING 

3.1 BEHOVET AV 3D-FASTIGHETER 

Allt sedan människor började flytta in till städer och dela marken har det funnits 
komplikationer vid markindelning. Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet 
finns det beskrivet hur två personer delar på samma hus men äger var sin våning.15 
Tankar om att tillåta fastigheter att avgränsas i mer än det vertikala planet var på tal redan 
på 1960-talet när Fastighetsbildningskommittén utarbetade den nu gällande 
fastighetsbildningslagen. Det skrevs att den moderna stadsbyggnadstekniken kräver att 
egendomen delas in efter flera olika ändamål i olika horisontella plan.16 
 
Behovet av att inrätta 3D-utrymmen uppstår först när flera olika verksamheter vill samsas 
inom samma markområde. I storstäderna finns ofta ambitionen att bevara det befintliga 
som parker och tunnelbanespår samtidigt som det finns ett stort behov av bostäder och 
kontor. Lösningen på detta kan vara att bygga ovanpå eller under befintliga anläggningar. 
Kommuner och företag inom byggsektorn har länge framhävt att i mer komplicerade och 
kapitalintensiva projekt i storstäderna var den tidigare gällande rätten otillräcklig för att 
lösa många situationer på ett kostnadseffektivt sätt. Att många intressen ska samsas på 
samma yta förvärrar situationen för en framtida förvaltare. På samma jordplätt kan det 
ligga kontor, affärer och bostäder. Under ytan kan det dessutom ligga en 
järnvägssträckning. Att alla dessa ska förvaltas av en och samma aktör kan anses som en 
omöjlighet.17  
 
En vanlig situation i storstäderna är att en affär vill hyra en del av bottenvåningen hos en 
bostadsrättsförening. I de flesta fall går detta bra men vissa bostadsrättsföreningar 
uppfattar lokalhyresgäster som ett ekonomiskt risktagande. Lokaluthyrning kan även 
medföra ekonomiska besvär för föreningen. Om intäkterna från uthyrningen av de 
kommersiella lokalerna övergår en viss nivå blir föreningen en så kallad "oäkta förening". 
Detta gör att det ställs hårdare krav på bostadsrättsföreningen vad gäller beskattning och 
bokföring.18 Ett annat problem som bostadsrättsföreningens styrelse kan ställas inför är 
att lokalhyresgäster ibland har särskilda krav på förvaltning och lokalhållning. För att 
tillfredsälla hyresgästens önskemål kan det ställas krav på en viss kompetens, något som 
sällan finns i föreningens lekmannastyrelse.19 Sammantaget kan detta göra att lokalerna 
blir till en belastning för föreningen. En lösning på dessa problem vore då att avskilja 
lokalerna från bostadsrättsföreningen och överföra driften till någon som är mer lämpad 
att förvalta kommersiella lokaler.  
 
 
 

                                              
15 Sjödin, Julstad, 2005, sid. 12 
16 Julstad, 1994. sid 13 

17 Prop 2002/03:116 sid 31 
18 Sjödin, Julstad, 2005. sid. 13 
19 Prop 2002/03:116 sid 32 
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3.2 PÅ VILKET SÄTT FUNGERADE DET INNAN? 

Som tidigare nämnts var det tidigare på tal att införa tredimensionell fastighetsbildning i 
Sverige. Beslutet om införandet fick dock vänta i närmre 40 år. Innan införandet 
hänvisade man till de då gällande rättsinstrumenten som för det mesta fungerade bra men 
ibland uppstod vissa problematiska situationer. 
 
Det man i fastighetsbildningskommitténs rapport hänvisade till, och använde sig av ända 
fram till dess tredimensionell fastighetsbildning infördes, var servitut, 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt och nyttjanderätt20. Med hjälp av dessa 
instrument kunde man, och kan i viss mån fortfarande, skapa något som kan liknas vid 
tredimensionellt fastighetsutrymme.  
 
Servitut var tidigare den vanligaste lösningen på tredimensionella problem. Servitutet 
innebär att man låter en fastighet nyttja sig av en annan fastighet i ett visst hänseende21. 
En tillämpning av detta kan vara att låta en fastighet bruka en våning i en byggnad för till 
exempel, affärsändamål. När fastigheterna skulle använda något gemensamt av 
stadigvarande betydelse, till exempel ett garage, utnyttjades istället 
gemensamhetsanläggningar.22 För vissa ledningar kan ledningsrätt erhållas, med hjälp av 
det kan man då tillförsäkras rätten att dra ledning över annan fastighet. Detta institut 
används i stor utsträckning även idag eftersom det ger en speciell rätt att utnyttja utrymme 
inom en fastighet23. När ingen av de andra rätterna var tillämpbara på ett effektivt sätt 
brukade man nyttjanderätter av olika slag, till exempel lokalhyra. Dessa kan användas till 
exempel om servitutsrekvisiten inte uppfylldes, exempelvis att lokalhyresgäster inte har 
någon egen fastighet eller att upplåtelsen innebär ett fullt ianspråktagande. Några av de 
problem som kunde uppstå vid användande av dessa rättsinstitut förklaras närmre i nästa 
avsnitt. 

3.3 BAKGRUNDEN TILL INFÖRANDET   

Som nämnts hade det gamla systemet fungerat bra i många år, ändå valde man att 
överväga en stor förändring som möjligheten att fastighetsindela i tre dimensioner. 
Debatten kring tredimensionell fastighetsindelning hade hållit på ända sedan 60-talet, om 
än lågmält. Riktig fart fick det dock 1994 då Barbro Julstad publicerade sin avhandling 
"Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning -  Är gällande rätt 
användbar?". Den behandlar noga det då gällande regelverket och framhäver nackdelarna 
med det. Detta fick till följd att det 1996 tillsattes en offentlig utredning för att granska 
behovet av tredimensionell fastighetsindelning. Efter att utredningen var klar hände det 
inte mycket på flera år och marknaden visade inget intresse. Snart efter millennieskiftet 
började dock byggbranschen framhäva fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning. 
Bland annat hävdade ett stort byggbolag att man med hjälp av tredimensionell 
fastighetsbildning kunde bygga tusentals hus ovanpå Stockholms befintliga 
byggnadsbestånd. En annan drivande part var Banverket som ofta stötte på problem med 

                                              
20 Julstad, 1994, sid 50-69 
21 Jordabalken 14 kap 1 § 
22 Anläggningslag (1973: 1149) 1 § 
23 Ledningsrättslag (1973: 1144) 1 § 
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sina järnvägsfastigheter.24 Många av de viktiga frågorna angående införandet hade redan 
utretts i samband med utredningen 1996, därför dröjde det inte länge innan ett komplett 
lagförslag lades fram. Fördelarna med det nya systemet som framhävs i förarbetena 
kommer att redovisas i avsnitten nedan.  

3.3.1. SVÅRA RÄTTSFÖRHÅLLANDEN 

Eftersom det inte fanns några fastställda rättsregler för hur de mer komplicerade 
situationerna skulle lösas i det förra systemet uppkom det ofta oklarheter om vilka 
rättigheter och skyldigheter som gällde. I vissa fall blev lösningarna väldigt invecklade och 
komplicerade, i andra fall kunde de bli väldigt enkla. Då lösningarna blev invecklade rådde 
det ofta oklarheter om vissa rättsförhållanden och antaganden som gällde, något som det 
sällan fanns stöd för i förrättningshandlingarna.25 I de fall när lösningen blev väldigt enkel 
lämnades ofta problem olösta, något som i framtiden kan vara underlag för tvister mellan 
rättighetshavarna. De stora komplikationerna medförde också större och större 
förrättningskostnader, något som avskräckte många. Oavsett om lösningen var enkel eller 
komplicerad rådde det alltid oklarheter till den grad att om en framtida fastighetsägare 
skulle testat servituten eller nyttjanderätterna i domstol hade sannolikt vissa rättigheter 
gått förlorade.26 Eftersom vissa rättigheters existens inte kunde garanteras påverkades 
samhällsbyggandet i viss mån negativt, vissa projekt genomfördes helt enkelt inte. 

3.3.2. SERVITUT, NYTTJANDERÄTT OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Vad gäller servitut fanns det många problem: för det första går det inte att bestämma, 
ibland nödvändig, samordning mellan härskande och belastad fastighet genom servitutet, 
till exempel frågor kring drift och underhåll. För att lösa sådana problem får istället 
särskilda avtal tas fram. Ett annat stort problem är att det inte går att göra servitutet 
beroende av andra avtal, något som i praktiken gör att rättighetens framtida existens inte 
kan garanteras. På samma sätt som upplåtelsen inte kunde vara beroende av avtal går det 
inte genom servitut att garantera att en byggnad eller anläggning skall uppföras. Detta i sin 
tur leder till att det inte går att skapa vissa fastigheter som är beroende av servitut för att 
uppfylla fastighetsbildningslagen tredje kapitel.27 Dessutom är det ett stort hinder för 
investerare att vissa rättigheter inte kan säkras. Ett viktigt rekvisit som måste vara uppfyllt 
för ett servitut ska kunna bildas är att det måste vara av väsentlig betydelse för en 
fastighets ändamålsenliga användning. Detta var ett krav som allt mer utvattnades under 
tidens gång28. Ett exempel på det kan tas från utbyggnaden av tunnelbanenätet i 
Stockholm. Högsta domstolen slog 1978 fast att en fastighet på Gärdet, avsedd för 
trafikändamål (tunnelbana), kunde få servitut för tunnelbaneräls på en helt annan plats i 
kommunen. Anledningen som framhävs är att fastigheten måste ha tillgång till hela 
tunnelbanenätet för att fylla sin funktion som tunnelbana.29 Lokaliseringen av servitutet 
spelar ingen roll, bara de facto att fastigheten har nytta av det.30 På samma sätt kunde 

                                              
24 Hedlund, intervju  2011  

25 Julstad, 1994, sid 190 

26 Prop 2002/03:116 sid 37 
27 Julstad, 1994, sid 191-192 
28 SOU, 1996, sid 131 
29 SOU, 1996, sid 68 
30 Julstad, 1994, sid 51 
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även affärer få servitut på grannfastigheten för att utvidga lokalen, något som knappast 
kan anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Allt som oftast hamnade lösningarna 
i utkanten av de befintliga reglernas tillämpningsområde och ibland saknades helt 
lagstöd.31  
 
Vidare får servitutet endast avse ett ändamål,32 något som kan vålla problem om den 
härskande fastigheten vill ändra inriktningen på sin verksamhet, till exempel från 
lagerlokal till caféverksamhet. Detta ger få friheter för den härskande fastigheten att göra 
vad denne önskar göra med fastighetsutrymmet, även om den tjänande fastigheten 
godkänner det nya ändamålet. Detta eftersom servitutet måste omskapas för den nya 
verksamheten. En annan formulering i lagen som vållat problem tidigare är "i visst 
hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk". Många av de servitut som skapades 
enligt den gamla lagen innebar faktiskt ett att man praktiskt, men inte teoretiskt, gjorde ett 
totalt ianspråktagande av en viss del av fastigheten då man stängde ute den tjänande 
fastigheten från området33. 
En annan problematik med nyttjanderätter, inte enbart servitut, är att äganderätten aldrig 
flyttas över till nyttjanderättshavaren. Dock blir alla anläggningar som uppförts av 
rättighetshavaren lös egendom. Detta sammantaget gör att ägandeförhållandena kan bli 
svåröverskådliga. Ett än större problem var att varken servitut eller andra nyttjanderätter 
(förutom hyra av bostad) gav något direkt besittningsskydd. Detta gjorde att många 
investerare och banker var tveksamma till att ge pengar till nyttjanderättshavare, även om 
nyttjanderättsinnehavaren hade exklusiv dispositionsrätt34. I det långa loppet medförde 
detta ett stort hinder i fastighetsutvecklingen. Detta var ett problem som även drabbade 
nyproduktionen, för att finansiera större byggprojekt är det en fördel för byggherren om 
han kan dela upp projektet och belåna varje del för sig,35 något som förut alltså inte alltid 
var möjligt.  
 
När vissa fastigheter som hade gemensamma behov upprättades ofta en 
gemensamhetsanläggning. Detta kan vara en bra lösning då det endast är ett fåtal 
inblandade eller om, exempelvis garaget, endast kommer att nyttjas av dem som bor i 
fastigheterna. Vid mera storskaliga anläggningar där användare kommer utifrån kan det 
vara alldeles för svårt för lekmän att förvalta det. Lämpligare vore då att ge äganderätten, 
och därmed förvaltningen, till någon utomstående som är specialiserad på det.  

3.3.3. ALTERNATIVA LÖSNINGAR 

Innan tredimensionell fastighetsbildning infördes diskuterades flera andra alternativ. Ett 
av de var att ändra servitutsreglerna. Med hjälp av ändringar i servitutsinstitutet skulle 
man kunna undanröja problemet med att den härskande fastigheten gör ett fullt 
ianspråktagande av den tjänande fastigheten. Dock ansåg regeringen att det inte var en 
lämplig lösning eftersom servitutsbegreppet då skulle förändras helt. Med tanke på hur 
pass använt och inarbetat servitutsbegreppet är skulle en sådan förändring inte vara 

                                              
31 NJA II, 2003, sid 419 
32 Jordabalken 14 kap 1 § 
33 Julstad, 1994, sid 57 
34 SOU, 1996, sid 131 
35 Prop 2002/03:116 sid 38 
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lämplig.36 Ett annat alternativ var att införa en ny form av nyttjanderätt. För att lösa de 
befintliga problemen skulle en sådan nyttjanderätt kunna medge längre nyttjanderättstid 
och en registrering i ett register liknande det för fast egendom. Den här modellen valdes 
bort eftersom den ansågs vara alldeles för komplicerad. Ett tredje alternativ var att införa 
möjligheten att knyta ägandet till ett tredimensionellt utrymme till en samägd fastighet. 
Detta är ett vanligt system utomlands för att möjliggöra ägande av en bostadslägenhet i ett 
flerbostadshus. Problem uppkommer dock med detta förslag då det önskade 
tredimensionella utrymmet sträcker sig över flera fastigheter. Det fordras då 
kompletterande överensstämmelser (servitut eller nyttjanderätt) för att uppnå det önskade 
resultatet, ergo är problemet inte löst i sin helhet.37  
 
Utredningens första alternativ var tredimensionell fastighetsbildning. Eftersom 
tredimensionell fastighetsbildning som rättsinstitut har förklarats relativt noga tidigare i 
arbetet kommer det inte förklaras närmre igen. De orosmoln som fanns inför 
tredimensionell fastighetsbildning förklaras noggrannare i nästa avsnitt. 
 

3.3.4. FARHÅGOR MED INFÖRANDET AV 3D-FASTIGHETER 

I förarbetena framhävs vissa farhågor med införandet av tredimensionell 
fastighetsbildning. En av dessa var att en mer invecklad fastighetsindelning skulle leda till 
ökade oklarheter och tvister. Detta argument fick medhåll från flera instanser som var 
inblandade i revideringen av lagen.38 Regeringen konstaterade dock att detta inte var ett 
argument som var starkt nog för att stoppa införandet den nya lagen, mycket beroende på 
att samma problematik, som tidigare nämnt, även fanns innan införandet.  
 
Ett hinder man ställdes inför var att det fast egendom i svensk lag definieras som jord.39 
Att det nu skulle finnas fastigheter som inte innefattar någon del av markytan skulle 
innebära ett systematiskt fel. Regeringen konstaterade dock att med "jord" innefattas även 
en del av luften ovanför och att risken för att tredimensionella fastigheter skulle uppfattas 
som annat än fast egendom skulle vara relativt liten. 40 
 
Det fanns även en oro för att fastighetsbeståndet skulle fragmentiseras för mycket och att 
detta i senare skeden skulle medföra stora kostnader vid planläggning och 
infrastrukturåtgärder. Lösningen på detta blev att endast låta tredimensionell 
fastighetsbildning vara en sekundär åtgärd. Dessutom skärptes även kraven för att få 
skapa en tredimensionell fastighet vad det gäller att säkra rättigheter till el, vatten och 
tillgång till markplan med mera,41 se kapitel 3.  
 

                                              
36 SOU, 1996,  sid 138 
37 NJA II, 2003, sid 422 

38 Prop 2002/03:116 sid 42 
39 Jordabalken 1 kap 1 § 
40 NJA II, 2003, sid 424 
41 Prop 2002/03:116 sid 43 
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Dessa risker gjorde att regeringen infogade en brasklapp i propositionen. I syfte att 
minska risken för att den nya lagstiftningen skulle vålla problem eller inte användas som 
det var tänkt skulle lagen utvärderas löpande efter införandet.42 

3.3.5. UTREDNINGENS SLUTSATS 

Slutsatsen utredningen kom fram till var att modellen med tredimensionell 
fastighetsindelning var den mest ändamålsenliga av de modeller som fanns.43 Denna utväg 
valdes eftersom man med hjälp av den kunde uppfylla en grundläggande fastighetsrättslig 
princip - att en bruksenhet så långt som möjligt skall utgöra en fastighet. Reglerna som 
styr äganderätt, inskrivning, lagfart, fastighetsanknutna rättigheter skulle på så sätt bli 
direkt tillämpliga för den enskilda enheten. Detta skulle förenkla för investerare och 
banker samt fastighetsindelningen. Att dessa så pass viktiga institut som lagfart och 
servitut endast skulle gälla markområden och inte volymer i del av eller hela byggnader 
ansågs förlegat och inte förenligt med effektiv markanvändning. 44 En förhoppning var 
också att de tveksamma servitutsförhållanden som uppkommit tidigare skulle minska i 
omfattning.45  
 
 

                                              
42 Prop 2002/03:116 sid 109 

43 NJA II, 2003, sid 425 
44 Julstad, 1994, sid 12 
45 SOU,1996, sid 144 
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4 DAGENS ANVÄNDNING AV 3D-FASTIGHETER 

4.1 HUR FUNGERAR 3D-FASTIGHETSBILDNING IDAG? 

Eftersom lagen säger att tredimensionell fastighetsbildning endast ska användas där andra 
metoder inte räcker till har institutet används sparsamt. Den anledningen är långt ifrån 
den enda och fler redovisas senare i kapitlet. Under de första sju åren efter införandet har 
man hunnit skapa 406 tredimensionella fastigheter varav 90 stycken under 2010.46 En 
tredimensionell fastighet indelas i något av följande områden: byggnad, bergrum, tunnel, 
bro och övrigt. En övervägande majoritet (362 st) av alla 3D-fastigheter befinner sig i en 
byggnad. Efter det följer tunnel (13 st), berg (11 st) bro (3 st), och övrigt (17 st).  
 
Av de tredimensionella fastigheter som nu finns i byggnader är ändamålen för fastigheten 
vida. Av de förrättningar som genomförts i Stockholm har ungefär hälften berört befintlig 
bebyggelse och andra hälften nybyggen. Ett problem med att skapa tredimensionella 
fastigheter i redan befintliga byggnader är att husets konstruktion i form av värme, vatten 
och dylikt inte är anpassat för två separata system. Detta leder till att ett stort antal servitut 
måste användas. Eftersom stora mängder servitut och gemensamhetsanläggningar kan 
innebär problem används tredimensionell fastighetsbildning i befintlig bebyggelse främst i 
de allra mest komplicerade fallen då flera olika verksamheter delar samma byggnad. Av 
detta följer att det i varje förrättning skapas flera nya fastigheter. Ett exempel är gallerian i 
Kista. När den delades upp skapades flera fastigheter för olika ändamål, däribland 
kulturfastigheter, bostadsfastigheter och fastigheter avsedda för handel47. 
 
Som tidigare påpekats var ett avgörande motiv till att man införde tredimensionell 
fastighetsbildning att det behövdes i områden med hög exploateringsgrad.  Dock har det 
visat sig att det inte enbart är ett storstadsfenomen utan det har använts i alla delar av 
landet. Ungefär en tredjedel av alla 3D-fastigheter finns trots allt i Stockholmsregionen48.  
 
Under åren sedan införandet har man sett en svagt ökande tendens, även om det stannade 
av under 2009 på grund av den ekonomiska krisen. Under 2010 däremot återupptogs 
bostadsbyggandet och i och med det skapades 90 nya 3D-fastigheter varav 80 stycken var 
inom byggnad49. Eftersom investerare gärna vill se fastigheter indelade efter ändamål av 
ekonomiska skäl har det blivit allt vanligare att man på senare år redan i detaljplaner 
skapar en tredimensionell fastighetsstruktur för att tillgodose framtida fastighetsägares 
önskemål.50  
 
Införandet av tredimensionella fastigheter har inte påverkat byggandet i den 
utsträckningen att det numer byggs mer komplicerade lösningar. Istället går utvecklingen 
mot att man i nyproduktion av byggnader med tredimensionella fastigheter separerar på 
försörjningssystem av olika slag i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör man för att 
de olika fastigheterna ska kunna verka så autonomt som möjligt. Man minskar därmed på 

                                              
46 Utdrag ur fastighetsregistret, 2011 
47 Sjöblom, intervju, 2011 
48 Utdrag ur fastighetsregistret, 2011 
49 Utdrag ur fastighetsregistret, 2011 
50 Sjöblom, intervju, 2011 
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servituten och gemensamhetsanläggningarna för att minska risken för framtida 
konflikter.51 Innan lagen hade gått igenom hävdade ett stort byggbolag att upp  
emot 20 000 bostäder skulle kunna byggas ovanpå Stockholms dåvarande bebyggelse. Av 
dessa 20 000 bostäder har vi knappt sett några hittills. Till detta finns det flera 
anledningar, bland annat rent byggnadstekniska. Eftersom huset redan är byggt kan man 
inte helt problemfritt bygga ut tillgång till markplan samt rör och andra installationer till 
den nya byggnaden. Något annat som kan ställa till problem är ändringarna som måste 
göras i detaljplanen. Möjligen är inte berörda grannar alltid positivt inställda till idén 
eftersom nybyggnationen kan påverka värdet på omkringliggande fastigheter negativt, 
bland annat på grund av minskade solinsläpp och allmän osäkerhet kring försäkringar och 
grannsämja. Detta gör det tämligen osannolikt att planen helt skulle kunna gå igenom.52 
 
Den strikta formuleringen i lagen om när man får använda tredimensionell 
fastighetsbildning, står klart att åtgärden är mest lämplig,53 har påverkat användningen av 3D-
fastigheter endast i mild utsträckning. Istället diskuteras fastighetsindelningen gemensamt 
mellan sakägarna och en förrättningsman. Förrättningsmannen prövar om åtgärderna 
uppfyller kraven i fastighetsbildningslagens tredje kapitel.54 Den generella uppfattningen 
är att det alltid är bättre att äga en fastighet än att ha nyttjanderätt på den. Detta eftersom 
det medger större friheter och möjligheter samt en trygghet som inte kan uppnås med 
nyttjanderätt. Eftersom dessa argument ska tas i beaktning vid fastighetsbildandet står det 
klart att en 3D-fastighetslösning är bäst om det finns möjlighet att välja, om det är det 
sakägarna vill.55 Ett exempel på detta kan vara avstyckning av en bostadsrättsförening eller 
dylikt. Eftersom den tredimensionella lösningen med stor sannolikhet blir enklare för de 
boende samt att det är det de själva vill står det klart att en tredimensionell lösning är 
bäst56.  
 
Direkt efter införandet av 3D-fastigheter kontaktades lantmäterimyndigheterna av många 
bostadsrättsföreningar som ville avknoppa kommersiella lokaler eftersom de var oäkta 
bostadsrättsföreningar, alltså precis sådana frågor som behandlades i förarbetena. Få av 
dessa föreningar genomförde dock förrättningarna. De argument som fanns hos 
bostadsrättsföreningarna för att inte genomföra avstyckningen var flera. Bland annat blev 
många tveksamma när de insåg den komplicerade situation som skulle uppstå mellan de 
två fastigheterna, det skulle ha krävts många servitut och gemensamhetsanläggningar för 
att huset skulle fungera som tidigare. Dessutom var det inte säkert hur försäkringsbolagen 
skulle se på situationen. Ett avgörande argument för att inte genomföra avstyckningen får 
ändå anses vara det att oäkta bostadsrättsföreningar nu råder under ett undantag som gör 
att de inte måste betala skatt och bokföra som de egentligen borde. Detta undantag går ut 
vid nästa årsskifte - om det efter årsskiftet blir fler avstyckningar eller om undantaget 
förlängs får framtiden utvisa. I dagsläget är det dock osäkert vad som kommer att ske57.  
 

                                              
51 Hedlund, intervju, 2011 

52 Hedlund, intervju, 2011 
53 Fastighetsbildningslag 3 kap 1 § 
54 Sjödin, Wiström, 2007 sid 50 
55 Sjöblom, intervju, 2011 
56 Hedlund, intervju, 2011 
57 Sjöblom, intervju, 2011 
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I början av införandet fanns det en stor skepsis hos investerare. Eftersom konceptet var 
helt nytt i Sverige visste ingen hur marknadsvärdet skulle påverkas av eventuella 
förrättningsåtgärder, till exempel genom att avstycka en del av en byggnad. Denna oro har 
nu lagt sig och de stora fastighetsägarna börjar se möjligheterna med att avstycka och 
därmed öka effektiviseringen av förvaltningen. Ett stort fastighetsbolag gjorde under 2010 
en stor utredning om huruvida marknadsvärdet försämras på en fastighet om det byggs 
ett parkeringsgarage under den befintliga byggnaden. Svaret de kom fram till var att så 
inte var fallet. Detta sammantaget gör att vi troligtvis i framtiden kommer att se mer av 
tredimensionella fastighetsbildningar.58 
 
I Sverige är det skatt på köp av fastighet, en så kallad stämpelskatt. Vid köp av större 
fastigheter kan summan på denna skatt uppgå till många miljoner kronor. Ett vanligt 
förekommande fenomen inom skogsnäringen är därför att vid köp avstycka en mindre del 
av fastigheten, sälja den och därefter fastighetsreglera ihop styckningslotten med 
stamfastigheten. Detta gör att köparen endast behöver betala stämpelskatt på 
styckningslotten, alltså kan man tjäna flera miljoner genom att slippa betala skatt på hela 
fastigheten. Sedan tredimensionell fastighetsbildning blev tillåtet har detta fenomen på 
senare år börjat sprida sig till städerna. Förfarandet går till på följande vis att man 
avstyckar en del av en stor fastighet med flera verksamheter eller byggrätter, till exempel 
parkeringsgarage och kontor. Eftersom dessa två verksamheter kan verka oberoende av 
varandra uppfylls fastighetsbildningslagens tredje kapitel. Efter att förrättningen är klar 
och har vunnit laga kraft säljs styckningslotten. När köpet har genomförts används 
marköverföring för att överföra den forna stamfastigheten till styckningslotten. 
Slutresultatet av fastighetsbildningen är att vi nu får samma fastighetsindelning som innan 
allt började inklusive alla byggrätter. Genom att göra på detta vis behöver köparen endast 
betala stämpelskatt på styckningslotten. Vid större fastigheter kan man på detta sätt spara 
flera miljoner kronor. Det enda som kostar är förrättningarna men i sammanhanget är det 
små summor vi pratar om. Idag finns det inget hinder i lagstiftningen för dessa åtgärder 
och trots allt är det pengar som räknas för de stora fastighets- och byggbolagen.59 

4.2 I FRAMTIDEN 

En anledning till att det skett så pass få förrättningar hittills har varit den befogade oro 
som funnits och fortfarande finns hos försäkringsbolagen. Under dryga sju år har lagen 
ännu inte ställts på sin spets vad det gäller försäkringsfrågor. Till exempel om det skulle 
börja läcka in vatten i en lägenhet från fastigheten ovanför - täcker försäkringen? 
Eftersom lagen inte har funnits så länge är det inte heller säkert vem som är skyldig att 
betala när stora renoveringar ska göras som till exempel stambyten60.  
 
I förarbetena talades det, som tidigare nämnts, om att lagen skulle revideras efter några år 
för att rätta till eventuella felaktigheter i lagstiftningen. En sammanställning av de tre 
första årens tillämpning av lagen sammanställdes av Lantmäteriet 200761. Denna 
medförde små ändringar i lagen. Bland annat blev det tillåtet att göra 3D-fastigheter för 

                                              
58 Hedlund, intervju, 2011 

59 Sjöblom, intervju, 2011 
60 Hedlund och Sjöblom, intervju, 2011 
61 Sjödin, Wiström, 2007 sid 13 
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bostadsändamål avsedda för endast tre bostadslägenheter, till skillnad från det tidigare 
kravet på fem62. I övrigt ansågs det att lagen fyllde sin funktion. 
 
I Australien har det varit möjligt att fastighetsbilda i tre dimensioner i snart ett halvsekel63. 
Där ändras lagen om ungefär var tionde år på grund av nya rättsfall, politiska 
omständigheter och byggnadstekniska möjligheter. Allt eftersom det blir fler och fler 
rättsfall i Sverige kommer vi troligtvis ändra lagen även här med samma intervall. 64 
Vidare kommer vi även förhoppningsvis i framtiden se mer av 3D-fastighetsbildning för 
infrastruktur. Banverket var en av de drivande parterna vid införandet av lagstiftningen 
men har bara kommit in med någon enstaka ansökan om 3D-förrättning. Vad det gäller 
infrastrukturavstyckningar i allmänhet är det först på senare år det kommit igång, främst 
på grund av Citybanan under Stockholm och Förbifart Stockholm65. 

4.3 HINDER I DAGENS LAGSTIFTNING 

I Stockholm och andra stora städer i Sverige är tomträtten en relativt vanlig inrättning. 
Eftersom tomträtten är en nyttjanderätt blir alla byggnader inom tomträtten (fastigheten) 
lös egendom. Då det är lös egendom finns det ej möjlighet att skapa tredimensionella 
fastigheter i den. Detta med hänvisning till att det då skulle bli en svag gräns mellan fast- 
och lös egendom i samma byggnad. Eftersom intresset hittills för tredimensionella 
avstyckningar har varit svalt har det ännu inte vållat några större problem. Men eftersom 
tomträtten finns på så pass många ställen och tomträttsinnehavarna finns inom så pass 
många verksamheter kan detta i sinom tid komma att bli ett hinder för fortsatt 
fastighetsutveckling66.  
 
I en tvådimensionell fastighet står det tämligen klart vad som är byggnadstillbehör och 
vad som är fastighetstillbehör. Exempel på byggnadstillbehör kan till exempel vara spis, 
fläktmaskineri m.m. och fastighetstillbehör kan till exempel vara hus, stängsel och träd.67 I 
en fastighet som delar byggnad med en annan fastighet är det inte alls lika självklart vad 
som är vad. Ofta delar de två fastigheterna mycket gemensamt och har en del servitut på 
varandras fastigheter, till exempel för hissar och trappor. Problemet idag är att 
lantmätarkåren är splittrad i frågan om att hissar och trappor är fastighetstillbehör eller 
om de är byggnadstillbehör. I den dagliga användningen märks ingen skillnad däremellan 
men däremot blir det skillnad då det är dags att renovera. Om till exempel en hiss är 
byggnadstillbehör hos en viss fastighet är det inte uppenbart vem som ska betala för 
renoveringen. Inte heller är det självklart om vem som ska stå för underhåll eftersom 
servitutsinstitutet har vissa begränsningar i frågan om att lägga underhåll på den tjänande 
fastigheten. En annan skillnad de emellan är att man inte kan överföra byggnadstillbehör 
till andra fastighetsrättsliga enheter.68 Hela denna problematik skulle kunna lösas genom 
att lantmäteriet kommer med en bestämmelse som säger huruvida vissa objekt i 

                                              
62 Sjödin, Wiström, 2007 sid 119 
63 SOU, 1996, sid 113 
64 Hedlund, intervju, 2011 
65 Sjöblom, intervju, 2011 

66 Sjöblom, intervju, 2011 
67 Jordabalken 2 kap 1-2 §§ 
68 Sjöblom, intervju, 2011 
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byggnaden ska vara fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör. Efter det skulle 
fastighetsvärlden anpassas.   
 
Utöver dessa få problem fungerar lagen bra. Den löser de problem den var tänkt att lösa 
och har än så länge inte skapat några problem vad det gäller urholkning av 
fastighetsbeståndet eller uppfyllt några andra av de orosmoln som fanns vid lagens 
införande. Trots att det nya systemet får anses vara enklare än det förra så kan det 
uppkomma vissa problem. Det blir ett knepigt grannelagsrättligt förhållande mellan 
fastighetsägare som delar en byggnad, trots att man har mycket gemensamt har man 
ingenting med varandra att göra. Detta belyser vikten av samverkan trots att fastigheterna 
på papperet är två helt olika enheter. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Vi kan inleda sammanfattningen med att konstatera att tredimensionella 
fastighetslösningar är komplicerade, oavsett på vilket sätt man genomför åtgärden. När 
man i Sverige införde tredimensionell fastighetsbildning granskade man många andra 
staters gällande system för att på så sätt införa ett så bra system som möjligt i Sverige. 
Man ska inte uttala sig om huruvida det svenska systemet är bättre än de andra utan vi 
nöjer oss med att konstatera att det är ett system som hittills fungerar. Alla lagar som 
används får emellanåt ses över för att fungera optimalt. Så har man gjort i andra länder 
och så kommer man också göra i Sverige. Hade man väntat på att införa det optimala 
systemet hade man troligtvis fått vänta länge till. 
 
Generellt har faktiskt lagen fungerat på ett ändamålsenligt sätt. Lagen har på intet sätt 
möjliggjort byggnader som tidigare inte var tänkbara utan har snarare förenklat 
användandet av byggnaden för de berörda. Lagen har gjort den enklare på så sätt att det 
numer är möjligt för en styrelse i en bostadsrättsförening att endast ägna sig åt det den är 
tillsatt för att göra - värna om de boende och inte agera lokalhyresvärd åt företag med 
kommersiell verksamhet. Möjligheten att förenkla för de berörda ses som en av de 
främsta anledningarna till varför tredimensionell fastighetsbildning är så pass vanligt i 
nyproduktion. 
 
Vi befinner oss fortfarande i den här lagens tidiga skede, än har den inte slagit igenom 
stort och har inte heller testats rejält. Eftersom den inte testats än finns fortfarande 
frågetecken angående försäkringar och relationen fastighetsägare emellan. Båda de för 
arbetet intervjuade personerna framhäver en tröghet i systemet som en viktig faktor till att 
intresset hittills har varit lågt för tredimensionell fastighetsbildning. Många av 
fastighetsbolagen på marknaden vill inte äventyra vinster för att experimentera med olika 
lösningar till att effektivisera markanvändningen. Enklast vore det att inte behöva 
samverka med någon annan fastighet alls eftersom alla samverkansbehov i slutändan kan 
leda till konflikter som påverkar värdet på fastigheten. Att tillägga till detta är att det 
fortfarande är mest lämpligt att skapa tredimensionella fastigheter i nyproduktion då man 
då enklare kan separera försörjningssystem och dylikt, allt för att minska för kommande 
konflikter. 
 
Ett av de största orosmolnen innan införandet var att det dåvarande fastighetsbeståndet 
skulle urholkas och fragmenteras. Man kan med ro konstatera att så inte är fallet, i alla fall 
inte hittills. Allt eftersom marknaden börjar känna sig trygg med det nya systemet kan 
avstyckningarna öka markant. Eftersom den allmänna uppfattningen är att det är bättre 
att äga än att vara nyttjanderättshavare finns det många som kan komma att se vinsten i 
att dela upp verksamheterna i olika fastigheter, något som kanske inte alltid är till det 
goda. Eftersom det i slutändan är den enskilde förrättningsmannen som bedömer om 
fastighetsbildningsåtgärden är lämplig eller inte finns alltid ett visst utrymme för 
godtycklighet. Om man hittills har varit allt för frikostig med att skapa tredimensionella 
fastigheter kan utvärderas först om några år. 
 
Den negativa utvecklingen kring att byggherrar endast köper mindre delar av fastigheter 
för att sedan använda sig av marköverföring och därmed få en större fastighet utan att 
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betala skatt är självfallet en nackdel med den nya lagen. Även om detta fenomen är känt 
bland Sveriges lantmäterier är det inte lantmäterimyndigheternas uppgift att vara 
moralpolis och hejda utvecklingen, deras uppgift är att kontrollera fastighetens lämplighet 
enligt fastighetsbildningslagens tredje kapitel. För att få stopp på utvecklingen måste man 
istället lagstifta bort möjligheten att göra som idag, hur man ska gå tillväga för att göra 
detta kommer inte diskuteras vidare i denna uppsats.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det än så länge har gått lite för kort tid efter 
införandet för att på riktigt analysera de samlade konsekvenserna av lagens införande. Det 
vi hittills kan ana är att tredimensionell fastighetsbildning så sakteliga börjar användas i 
större och större utsträckning, på gott eller ont. Vi börjar även se att fastighetsbildning i 
tre dimensioner sprider sig till fler och fler användningsområden även om det fortfarande 
är klart vanligast att bilda fastigheter inom byggnader för att underlätta förvaltning.  
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