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Abstract 

 

Since 1
st
 of January 2004 it is possible to form and re-form three-dimensional property 

units and three-dimensional property spaces. When three-dimensional property units 

and property spaces are formed, necessary rights, which are needed for the property to 

work appropriately, must be ensured. What rights to choose, to fulfill this, is for the land 

surveyor to decide. However, the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration 

Authority suggests that the will of the interested parties should be given great 

importance. What right to choose, has been unclear since the law was founded. 

Although law and doctrine gives directions on how to do this, it is not always obvious 

how the rules should be applied in reality. 

 

The purpose of this Master of Science thesis is to investigate what problems that has 

occurred with the management of joint facilities and easements, which has been formed 

together with the three dimensional property. It also aims to investigate how much 

influence the property owners have had in the decision of what right solution to choose, 

but also the property owners’ understanding of the rights. This study is based on legal 

texts, doctrine, cadastral documents, previous Master theses and a web survey with 

follow-up questions via email.         

 

The web survey has shown that most property owners seem to have understood the 

property division and the meaning of the rights. The owners would also like to have had 

more influence in the decision of what right to choose. Most of the property owners, 

who mentioned that they have experienced any kind of problem, state that they have not 
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had any dialogue regarding what right to choose with the surveyor. They also wish that 

they would have had more influence in that decision. This study also shows that most of 

the respondents are satisfied with the choice of rights. A majority think that the 

management of joint facilities and easements and the collaboration with other affected 

property owners have worked well. However, more than a third of the respondents have 

described some kind of problems and most of these are related to three-dimensional 

property division. The problems identified concerns incomplete rights, either a right has 

a need of completion or a right is completely missing. Some of the problems concern 

the operation of rights and in some cases the boundaries of the properties have caused 

the problems. 

 

It was found that which rights should be chosen depends on the circumstances in each 

unique case. Flexible solutions, which are foreseeable and with low degree of details, 

are something to strive for, to make the solutions work in the future and with new 

property owners. This study has shown that it is important for the land surveyor to have 

an early dialogue with the property owners and to listen to the opinions of the property 

owners, to prevent future problems. In cases when the properties are used for different 

purposes, the right solutions should be separated as much as possible in relation to the 

boundaries of the property. It has also been stated that it is important that the land 

surveyor is precise and also consults, when necessary, with colleagues when handling 

cases involving three-dimensional properties.  
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Sammanfattning 

 

Sedan 1 januari år 2004 finns möjlighet att ny- och ombilda tredimensionella fastigheter 

och fastighetsutrymmen. När tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen 

bildas måste nödvändiga rättigheter tillförsäkras som fastigheten behöver för att fungera 

på ett ändamålsenligt sätt. Vilka rättighetslösningar som ska väljas för att detta krav ska 

vara uppfyllt, är enligt propositionen upp till lantmätaren att avgöra. Dock föreslår 

lantmäteriet att sakägarnas önskemål bör ges stor betydelse. Hur rättighetsfördelning 

ska ske har varit oklart sedan lagstiftningen kom. Även om lag och doktrin ger direktiv 

om hur detta ska ske, är det inte alltid självklart hur reglerna ska appliceras i 

verkligheten. 

 

Syftet med detta exsamensarbete är att undersöka vilka problem som har uppstått med 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningar och servitut som bildats i samband med 

tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen. Syftet är även att undersöka hur 

stort inflytande fastighetsägarna har haft i beslutandet av vilka rättighetslösningar som 

valts i de enskilda fallen samt deras förståelse för dessa. Till grund för denna studie 

ligger studier av lagtext, doktrin, förrättningshandlingar och tidigare examensarbeten 

samt en enkätundersökning med uppföljande frågor via mail. 

  

Enkätundersökningen har visat att de flesta fastighetsägare verkar ha förstått 

fastighetsindelningen och rättigheternas innebörd och att de inte hade velat ha mer 

inflytande i beslutandet av vilken rättighetslösning som skulle väljas. De flesta 
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fastighetsägare som har uppgett att de har någon typ av problem, anser att de inte har 

haft någon dialog med lantmätaren om vilken rättighetslösning som skulle väljas. De 

önskar även att de hade haft mer inflytande i detta val. Studien visar även att de flesta är 

nöjda med de rättighetslösningar som har valts. Övervägande del anger att förvaltningen 

av gemensamhetsanläggningar och servitut och samarbetet med andra berörda 

fastighetsägare har fungerat bra. Dock är det över en tredjedel av de svarande som har 

beskrivit någon typ av problem och de flesta av dessa är att hänföra till tredimensionell 

fastighetsindelning. De problem som framkommit har främst rört ofullständiga 

rättigheter, antingen finns ett behov av komplettering av en rättighet eller har en 

rättighet saknats helt. Några problem har varit att hänföra till driften av rättigheterna och 

i några fall har problem som rör gränsdragning mellan fastigheter framkommit. 

 

I detta arbete kunde det konstateras att vilka rättigheter som ska väljas beror på 

förutsättningarna från fall till fall. Flexibla lösningar, som är överskådliga och där 

detaljeringsgraden inte är för hög, är något som bör eftersträvas, för att lösningarna även 

ska fungera i framtiden och med nya fastighetsägare. Denna studie har visat att det är 

viktigt att lantmätaren har en tidig dialog med fastighetsägaren, och att denne är lyhörd 

inför fastighetsägarens önskemål, för att förhindra framtida problem. Där 

användningsområdena är olika bör rättighetslösningarna separeras så långt det är möjligt 

med hänsyn till fastigheternas begränsningar. Det har även kunnat konstateras att det är 

viktigt att lantmätaren är extra noggrann och även, vid behov, rådgör med kollegor när 

denne handlägger ärenden rörande tredimensionell fastighetsbildning. 
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Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng, och är det sista momentet inom 

civilingenjörsutbildningen i Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och 

fastighetsjuridik. Arbetet utfördes på institutionen för Fastigheter och Byggande, 

avdelningen för fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

Särskilt tack riktas till vår handledare Jenny Paulsson för all hjälp och vägledning 

genom arbetets gång. Vi vill även tacka Olof Graner och Olof Sjöblom på 

lantmäterimyndigheten i Stockholms stad, för rådgivning och bidragande med 

sakkunskap. 

 

Stockholm, maj 2012 

 

 

Lina Asplin   Sofia Henriksson 
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Definitioner 
 

Gemensamhetsanläggning En anläggning som är gemensam för flera 

fastigheter och som tillgodoser ändamål av 

stadigvarande betydelse för dem
1
. 

 

Servitut Rätt för ägaren av en fastighet att i visst 

hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk 

annan fastigheten eller att råda över denna
2
. 

 

Traditionell fastighet  En enbart horisontellt avgränsad fastighet
3
. 

 

Tredimensionell fastighet  En fastighet som i sin helhet är avgränsad både 

horisontellt och vertikalt och kan bestå av ett 

eller flera utrymmen (skiften)
4
. 

 

Tredimensionellt fastighetsutrymme Ett utrymme som ingår i en traditionell 

fastighet och som är avgränsat både horisontellt 

och vertikalt. Kan ligga i direkt anslutning till 

eller vara fristående från den traditionellt 

avgränsade delen
5
. 

 

Urholkad fastighet  En traditionell fastighet, med ett eller flera 

hålrum, som utgör 3D-utrymmen till en annan 

fastighet. 

 

Urholkande fastighet En tredimensionell fastighet eller fastighets-

utrymme som bildar hålrum i en traditionell 

fastighet. 
 

Förkortningar 
 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

JB Jordabalken (1970:994) 

SFL Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

GA Gemensamhetsanläggning 

Sv Servitut 

                                                 
1
 AL 1§ 

2
 JB 14:1 

3
 Lantmäteriet, 2007, s. 16-17 

4
 JB 1:1 a  

5
 Ibid 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1 januari år 2004 finns möjlighet att ny- och ombilda tredimensionella fastigheter 

och fastighetsutrymmen. Till skillnad från en traditionell fastighet avgränsas en 

tredimensionell fastighet både horisontellt och vertikalt
6
. Detta innebär att en fastighet 

kan utgöra en sluten volym, som urholkar en annan fastighet.  

 

Redan vid förarbetena kunde konstateras att tredimensionella fastigheter och 

fastighetsutrymmen skulle komma att vara mer beroende av andra fastigheter, än vad 

traditionella fastigheter är
7
. Det infördes därför en bestämmelse om att tredimensionella 

fastigheter och fastighetsutrymmen måste tillförsäkras nödvändiga rättigheter, såsom att 

få tillgång till gemensamma utrymmen och andra anläggningar som fastigheten behöver 

för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Vilka rättslighetslösningar som ska väljas för att detta krav ska vara uppfyllt har inte 

förklarats vidare i lagtexten. Det anses att lantmätaren ska ha en möjlighet att välja den 

lösning som bäst tillgodoser behoven i varje enskilt fall
8
. Detta för att behovet av 

samverkan anses kunna vara varierande och kunna lösas på så många olika sätt. Det går 

inte att detaljerat förklara i lagtext hur samverkan ska organiseras. Propositionen anger 

dock att inrättande av gemensamhetsanläggning bör vara den bästa lösningen i de flesta 

fall. Det anges även att fastighetsbildningsservitut är ett tillfredsställande alternativ. 

Lantmäteriet föreslår att sakägarnas önskemål bör ges stor betydelse vid beslut om vad 

som ska inrättas som gemensamhetsanläggning respektive fastighetsbildningsservitut
9
. 

 

Hur rättighetsfördelning ska ske har varit oklart sedan lagstiftningen kom. Även om lag 

och doktrin ger direktiv om hur detta ska ske, är det inte alltid självklart hur reglerna ska 

appliceras i verkligheten och det är svårt att förutse alla tänkbara problem som kan 

uppstå. 

 

Det är viktigt att med jämna mellanrum se över om lagstiftningen följs. Då det inte finns 

någon skyldighet för lantmätare att göra uppföljning av de enskilda ärendena, ger denna 

typ av arbete utrymme för att göra detta. Det är inte tekniskt möjligt att gå igenom alla 

enskilda ärenden, utan en sådan uppföljning får göras mer övergripande. 

 

                                                 
6
 FBL 1:1a 1 pkt 

7
 Prop. 2002/03:116 s. 66 

8
 Ibid 

9
 Lantmäteriverket, 2007, s. 58 
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Det har tidigare skrivits arbeten inom tredimensionell fastighetsbildning och 

rättighetshantering som berört problematiken ur fastighetsägarnas perspektiv och hur de 

anser att förvaltningen av de gemensamma utrymmena har fungerat. Ett av dessa 

arbeten har varit inriktat på frågor som liknar denna studie
10

. Detta fokuserar endast på 

de två första åren och inkluderar bara fem stycken fastighetsägares synpunkter. I detta 

arbete ligger fokus istället på att studera ett större urval av de tredimensionella 

fastigheter och fastighetsutrymmen som bildats sedan 2004 och fram till idag. Det är nu 

sju år sedan lagstiftningen om tredimensionell fastighetsbildning trädde i kraft. Det är 

troligt att flera av de problem som kan tänkas uppstå har hunnit uppdagas sedan dess.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka problem som har uppstått med 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningar och servitut
11

 som har bildats i samband 

med tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen. Detta ska undersökas utifrån 

fastighetsägarnas perspektiv, eftersom dessa har det yttersta ansvaret för den tekniska 

förvaltningen av fastigheterna, och därför har bäst insikt i vilka problem som har 

uppstått kring denna samverkan. Syftet är att belysa de problem som faktiskt har 

uppstått, för att på så sätt kunna ge rekommendationer som kan bidra till utveckling och 

förbättring av tillämpningen av lagstiftningen rörande tredimensionell fastighets-

bildning. 

 

Syftet är vidare att undersöka hur stort inflytande fastighetsägarna har haft i beslutandet 

av vilka rättighetslösningar som valts i de enskilda fallen. Fastighetsägarnas förståelse 

för fastighetens gränser samt de rättigheter och skyldigheter som gemensamhets-

anläggningarna och servituten innebär har också studerats. Brist på inflytande och 

förståelse kan tänkas vara bidragande orsaker till att det uppstår problem med 

förvaltningen av rättighetslösningarna. Syftet är att undersöka om så är fallet. 

 

Detta leder fram till följande huvudfrågeställning; 

 

 

 

  

                                                 
10

 se Palmgren, 2009 
11

 Med servitut avses officialservitut/fastighetbildningsservitut om inget annat anges 

Vilka problem har uppstått med förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningar och servitut som har 

bildats i samband med tredimensionella fastigheter 

och fastighetsutrymmen? 
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1.3 Metod 

Till grund för denna studie ligger studier av lagtext, doktrin, förrättningshandlingar och 

tidigare examensarbeten samt en enkätundersökning med uppföljande frågor via mail. 

 

En enkät, uppdelad i två delar, skickades ut till fastighetsägare av tredimensionella 

fastigheter och fastighetsutrymmen. Del 1 innehöll frågor om bildandet av 3D-

fastigheten/3D-fastighetsutrymmet samt gemensamhetsanläggningarna och servituten 

för att få reda på vilket inflytande fastighetsägarna har haft i beslutandet av vilka 

rättighetslösningar som valts i de enskilda fallen och deras förståelse för dessa. Del 2 

innehöll frågor om vilka problem som uppstått med förvaltningen av gemensam-

hetsanläggningarna/servituten. Enkäten bestod av totalt 21 stycken frågor, både ja/nej-, 

flervals-, och öppna-svar-frågor. Frågorna med öppna svar ger utrymme för fastighets-

ägarna själva att belysa vilka problem som uppstått.   

 

Eftersom varje svar måste kopplas till respektive fastighet och de rättighetslösningar 

som valts i respektive fall, är det inte möjligt att ha anonyma svar i denna undersökning. 

En samlad bedömning av alla svar har gjorts. Inga fastigheter eller fastighetsägare 

nämns vid namn och i fallen som beskrivs finns principskisser som beskriver 

fastighetens utseende, istället för verkliga ritningar. Detta för att det inte ska gå att 

koppla ihop fallen med en viss fastighet. Det har även klargjorts i mailen och breven till 

de utvalda fastighetsägarna. 

 

Samtliga tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen, förutom ägarlägenheter, 

som bildats sedan 1 januari 2004, då lagen trädde ikraft, har använts som underlag för 

enkätundersökningen
12

. En lista med uppgifter om fastighetsbeteckning, utrymmestyp 

(berg/bro/byggnad/tunnel/övrig) och status (avregistrerad/levande) inhämtades från 

statliga lantmäterimyndighetens huvudkontor i Gävle. Denna lista kompletterades med 

ytterligare relevanta uppgifter som hämtades ur fastighetsregistret, för att kunna göra ett 

urval av fastigheter. Följande uppgifter inhämtades; 

 

 Taxeringskod för urholkande och urholkad fastighet  

 Om fastigheten är upplåten med tomträtt 

 Uppgifter om gemensamhetsanläggningar och servitut 

 Fastighetsägare 

 Om ägarbyte skett sedan bildandet av fastigheten/fastighetsutrymmet 

 Vilken fastighet som urholkas  

 Om ägaren till fastighet som urholkas är densamma som till 3D-

fastigheten/fastighetsutrymmet.   

                                                 
12 

t.o.m. 16 jan 2012, då listan inhämtades 
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För att undersöka fastighetsägarnas erfarenheter och synpunkter, användes en 

kvantitativ metod i form av ett enkätutskick. En webbaserad enkät utformades med 

hjälp av programmet Survey Monkey
13

. För att kunna göra utskicket av enkäten 

behövdes mailadresser till fastighetsägarna, vilket letades upp via sökmotorn Google. 

Totalt innehöll listan 483 tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen. Efter att 

urvalet gjorts återstod 207 stycken fastigheter (se 1.5 Urval). Denna siffra motsvarar 

197 fastighetsägare, då några är ägare av flera 3D-fastigheter. Av dessa togs en 

fastighetsägare bort, då det saknades adressuppgifter i fastighetsregistret och dessa inte 

kunnat hittas på annat sätt.  

 

Till de kvarvarande 196 fastighetsägarna, skickades en enkätförfrågan. Endast 54 

mailadresser till ägarna kunde återfinnas.  Resterande fastighetsägare, 142 stycken, fick 

brev per post med en förfrågan om villighet att fylla i enkäten och i sådant fall 

återkomma per mail för att kunna ta del av webbformuläret. Efter uppgifter från 

fastighetsägarna, framkom att 6 stycken skulle exkluderas från studien, då de inte 

uppfyllde de villkor som ställdes för urvalet. Dessa togs bort då de avsåg ägarbyte, hade 

samma fastighetsägare som urholkad fastighet eller p.g.a. att de kommit i retur per post. 

Det slutliga urvalet bestod alltså av 190 stycken fastighetsägare. 

 

För att utvärdera enkätens utformning och val av frågor samt för att få en uppfattning 

om svarsfrekvensen, gjordes ett testutskick till 23 stycken fastighetsägare, varav 

8 stycken brev per post och 15 stycken via mail. Utifrån svaren från testenkäten 

konstaterades att inga ändringar i frågorna behövde göras, då de svarande verkade ha 

förstått frågorna. Däremot upptäcktes det att mailadresserna inte alltid gick fram till den 

person som varit involverad i bildandet av fastigheten och dess rättigheter. I många fall 

skickades enkäten till en allmän informationsmail. Till det slutliga utskicket, 

kontaktades fastighetsägaren innan enkäten skickades ut, för att få kontaktuppgifterna 

till den person som var bäst lämpad att svara på enkäten. Eftersom inga ändringar 

behövde göras, har samtliga svar från testutskicket tagits med i studien och ingår alltså i 

det slutliga urvalet (190 stycken). 

 

Totalt svarade 41 fastighetsägare på del 1 av enkäten och 40 stycken på del 2. 

Svarsfrekvensen var 22 %. Detta kan tyckas vara en låg siffra, eftersom det i regel bör 

räknas med att få en svarsfrekvens om ca 30 %.  Av de som fått utskick per mail, har 39 

% svarat på enkäten och av de som fått brev per post har 14 % svarat. Anledningen till 

den något låga svarsfrekvensen kan därför bero på att det varit svårt att få tag på 

mailadresser till fastighetsägarna, och att brev istället fått skickas ut. Om fler 

mailadresser hade kunnat hittas, är det rimligt att anta att svarsfrekvensen hade blivit 
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högre. En fastighetsägare har uppgett att denne valt att inte svara på enkäten för att 

denne upplevde att de inte haft några problem och att de därför anser att de inte kan 

bidra med något till undersökningen. Det kan tänkas att fler har tänkt på samma sätt och 

därför inte svarat. 

 

Svaren analyserades och flera frågor kunde kopplas ihop i de fall där det var av intresse 

att studera sambandet mellan vad de som gett ett visst svar på en fråga även svarade på 

en annan. De fastigheter för vilka problem med rättighetslösningar har beskrivits i del 2 

av enkäten, valdes ut för mer ingående studier. För att få bättre förståelse för de 

beskrivna problemen, studerades akter ur fastighetsregistret och kompletterande frågor 

ställdes till de svarande i de fall där de ursprungliga svaren var oklara. Denna del av 

metoden blir alltså av en mer kvalitativ karaktär. 

 

Problemen delades sedan in i flera olika kategorier. Frågorna rörde problem med 

rättighetslösningar, GA och servitut, men av svaren framkom även att problem uppstått 

med gränsdragning mellan fastigheter. Därför inkluderades även en sådan kategori. 

Eftersom en fråga i del 1 rörde förståelsen för fastighetsgränserna kanske de svarande 

omedvetet har associerat problemfrågorna i del 2 med detta, och därför angett det som 

ett problem i sina svar. De flesta har dock beskrivit problem rörande de 

rättighetslösningar som valts. Valet av kategorier har varit svårt då uppdelningen inte 

har varit helt självklar. Många beskriver liknande problem och skulle i vissa fall kunna 

passa in under flera kategorier. Kategoriseringen har dock gjorts efter det mest 

utmärkande i problemet. Några fastighetsägare har beskrivit många olika problem och 

några fastigheter förekommer därför under flera olika kategorier. Problemen delades in i 

kategorierna: behov av komplettering av rättighet, rättighet saknas helt, drift, 

gränsdragning mellan fastigheter, övrigt och ej att hänföra till 3D. 

 

1.4 Avgränsning 

I detta arbete har studerats vilka problem som har uppstått med förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningar och servitut som bildats vid tredimensionell 

fastighetsbildning. Det har även studerats hur stort inflytande fastighetsägare till 

tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen har haft i beslutandet av vilka 

rättighetslösningar som valts i de enskilda fallen samt deras förståelse för dessa. Det är 

troligt att fler problem kan ha uppstått om fastighetsägarna inte har haft så stor 

delaktighet vid bildandet av fastigheten och dess rättigheter, eftersom några aspekter då 

kanske inte tas hänsyn till. Det kan även tänkas att fler problem kan uppstå om 

fastighetsägaren inte förstår fastighetens gränser och vilka rättigheter och skyldigheter 

som rättighetslösningarna medför.  Eftersom det som sakägare är möjligt att ha ombud 

vid en förrättning, och denne blir den aktivt deltagande i förrättningen, kan det innebära 
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att sakägaren inte får samma inflytande och därför får sämre förståelse för fastighets-

indelningen och fastighetens rättigheter. Därför har frågor om ombud och förståelse för 

fastighetsindelningen och fastighetens rättigheter inkluderats i denna del. Inga tidigare 

studier rörande detta har påträffats. 

 

Arbetet har begränsats till tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen, då 

samverkan med andra fastigheter är mer påtaglig än för traditionella fastigheter. 

Fastigheter som urholkas har inte tagits med i studien, eftersom antalet studerade 

fastigheter då hade blivit dubbelt så många eller fler. En sådan studie kräver även att 

svar fås från båda parter. Tidsramen ger inte utrymme för att hantera detta i denna 

studie. 

 

Anledningen till att samtliga 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen har utgåtts 

ifrån, är för att få en övergripande bild över alla problem som faktiskt har uppstått med 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningar och servitut för denna fastighetstyp. För 

att komma åt de fall där problem kan tänkas ha uppstått samt för att underlätta 

hanteringen, har ett urval gjorts utifrån samtliga fastigheter och fastighetsutrymmen (se 

kap 1.5 Urval). 

 

1.5 Urval 

Sedan 1 januari 2004 har totalt 483 tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen 

bildats
14

. Listan som erhölls från lantmäterimyndigheten innehöll även avregistrerade 

fastigheter, d.v.s. fastigheter som har upphört att existera, vilka bortsågs från. Endast 

levande fastigheter medräknades. Ägarlägenheter är en form av tredimensionell 

fastighet som blev möjligt att bilda först i maj 2009
15

. Dessa har inte inkluderats i 

studien, eftersom ägarlägenheter omfattas av regler utöver vad som gäller för 

tredimensionella fastigheter generellt. Ägarna till dessa fastigheter har troligen inte 

heller varit med vid bildandet av fastigheten och dess tillhörande rättigheter. För att 

ägarlägenheter ska få bildas, får lägenheten nämligen inte ha använts för 

bostadsändamål inom de senaste åtta åren
16

. Detta innebär i praktiken att ägarlägenheter 

i princip alltid bildas vid nyproduktion. Därför är det troligt att det inte uppstått några 

större problem rörande gränsdragningar av fastigheter och rättigheter, då 

ritningsunderlaget är relativt omfattande och tydligt vid nyproduktion idag.  
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16
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Det finns även tredimensionella samfälligheter, som är samfälligheter som i sin helhet 

är avgränsade både horisontellt och vertikalt
17

. Samfälligheter ägs av flera fastigheter 

gemensamt och det är därför svårt att ta del av samtliga fastighetsägares synpunkter. För 

att underlätta hanteringen har därför även dessa undantagits i studien. Tredimensionella 

fastigheter upplåtna med tomträtt har inte heller tagits hänsyn till, då dessa omfattas av 

specialregler. Exempelvis utgör byggnaden eller anläggningen lös egendom, för vilken 

officialservitut inte kan bildas. I dagsläget nybildas i regel inte heller några tomträtter, 

varför de är mindre intressanta att studera, då denna studie syftar till att komma åt 

problem för att kunna undvika dem i framtiden.  

 

3D-fastigheter och fastighetsutrymmen delas in i utrymmestyperna berg, bro, byggnad, 

tunnel och övrig. Fastighetssamverkan bör vara mer påtaglig för byggnader än övriga 

utrymmestyper. Denna utrymmestyp utgör 87 % av det totala antalet 3D-fastigheter/3D-

fastighetsutrymmen. De andra typerna förekommer bara i enstaka fall och är annorlunda 

i sin karaktär, vilket gör att de inte är jämförbara med varandra. Därför har endast 

utrymmestypen byggnad valts.  

 

Eftersom undersökningen inte enbart syftar till att utreda frågor kring 

rättighetsförvaltning, utan även bildandet av fastigheten, har fastigheter där ägarbyte 

skett uteslutits. En fastighetsägare som förvärvat fastigheten efter dess bildande, kan 

ändå ha varit delaktig i bildandet av fastigheten och dess rättigheter, om förvärvet skett i 

anslutning till bildandet av fastigheten. I de fall då en ny ägare förvärvat fastigheten 

inom 6 månader från fastighetens bildande, gjordes ett antagande om att denne var 

delaktig i bildandet. I två av svaren har det framkommit att den svarande inte varit 

delaktig i bildandet av fastigheten eller några rättigheter. Dessa har därför bortsetts 

ifrån. 

 

I de fall där det är samma fastighetsägare av 3D-fastigheten/utrymmet och den fastighet 

eller samfällighet som urholkas, bör det inte ha uppstått några förvaltningsproblem, 

varför dessa har undantagits i urvalet. Detta har även bekräftats i ett tidigare 

examensarbete
18

. För en fastighet saknades uppgifter om ägare, varför denne därför 

uteslöts. 

 

Av samtliga 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen, har alltså bortsetts från; 

 

 Avregistrerade 3D-fastigheter/3D-fastighetsutrymmen 

 Ägarlägenheter 
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 3D-samfälligheter 

 Fastigheter upplåtna med tomträtt 

 Utrymmestyperna berg, bro, tunnel och övrig 

 Fastigheter/fastighetsutrymmen där ägarbyte skett sedan dess bildande 

 Fastigheter/fastighetsutrymmen där ägaren är densamma som till den fastighet 

som urholkas 

 Fastighet för vilken uppgift om ägare saknas 

 

1.6 Disposition av arbetet 

I kapitel 2 ges en övergripande beskrivning om vad tredimensionell fastighetsbildning 

är samt bakgrunden till lagstiftningen. Villkor för bildande av tredimensionella 

fastigheter, förrättningsförfarandet och hur gränsdragningen görs för sådana fastigheter, 

beskrivs.  

 

Kapitel 3 beskriver olika former av fastighetssamverkan; servitut, gemensamhets-

anläggning samt grannelagsrätt. Dessutom beskrivs vilken rättighet som är bäst lämpad 

för ett specifikt ändamål. Några synpunkter ur lantmäteriets uppföljningsrapport 

redovisas i detta kapitel. 

 

Kapitel 4 redogör för resultatet av enkätundersökningen. Problemkategorier beskrivs 

och fall presenteras, med efterföljande kommentarer. 

 

I Kapitel 5 analyseras resultaten av enkätundersökningen mer övergripande. Rekom-

mendationer och förslag till fortsatt forskning inom området ges. 
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2. Tredimensionella fastigheter  

2.1 Begreppet tredimensionell fastighet 

I portalparagrafen till jordabalken (1970:994, JB) står att fast egendom är jord och att 

denna delas in i fastigheter
19

. En fastighet kan avgränsas antingen horisontellt eller både 

horisontellt och vertikalt. En fastighet som endast avgränsas horisontellt brukar 

benämnas traditionell fastighet
20

. Traditionella fastigheter är den vanligaste typen av 

fastigheter. De avgränsas av sina gränser i markplanet och omfattar dessutom både 

utrymmet under och över markytan
21

. En sådan fastighet kan sägas ha formen av en upp 

och nervänd kon som sträcker sig från jordens mitt och ut till oändligheten. En 

vedertagen uppfattning är dock att fastigheten omfattar de utrymmen under och över 

markytan som fastighetsägaren har möjlighet att utnyttja.   

 

Avgränsas fastigheten både horisontellt och vertikalt kallas den för tredimensionell 

fastighet, även 3D-fastighet. En traditionell fastighet kan tillföras ett eller flera 

tredimensionella fastighetsutrymmen, som är utrymmen som är avgränsade både 

horisontellt och vertikalt
22

. Tredimensionella fastighetsutrymmen kallas även 3D-

fastighetsutrymmen. Att tredimensionella fastigheter är avgränsade både horisontellt 

och vertikalt innebär att de utgör en sluten volym
23

. En tredimensionell fastighet kan 

urholka en eller flera traditionella fastigheter. Den kan även bestå av flera utrymmen 

som samtliga är slutna volymer. Dessa utgör då skiften till den tredimensionella 

fastigheten. Ett 3D-fastighetsutrymme kan antingen ligga i direkt anslutning till den del 

av fastigheten som har en traditionell utformning eller ligga avskild från denna
24

.  

 

Det som har sagts om tredimensionella fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen gäller 

även för tredimensionella samfälligheter och tredimensionella samfällighetsutrym-

men
25

. En traditionell samfällighet är mark som ägs av flera fastigheter gemensamt
26

. En 

3D-samfällighet är alltså en samfällighet som utgörs av ett 3D-utrymme. 
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2.2 Bakgrund till tredimensionell fastighetsbildning 

Innan det blev möjligt med ny- och ombildning av tredimensionella fastigheter och 

fastighetsutrymmen användes tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom bildande av 

servitut enligt fastighetsbildningslagen (1987:998, FBL) och jordabalken samt 

inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149, AL) och 

lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150, SFL), men även genom upprättande 

av olika former av avtal
27

.  

 

Den ökande bristen på mark för bebyggelse i städerna har lett till en allt mer utbredd 

förtätning
28

. Detta har lett till ett behov av att bygga på höjden. Möjligheterna till 

tredimensionell fastighetsindelning, har inneburit en lösning för att rättsligt kunna 

hantera de fastighetsrättsliga problem som detta medför. Med indelning i 3D-fastigheter 

kan en äganderättslig uppdelning ske. Byggnader kan skiktas och delas upp i skilda 

verksamheter, såsom kommersiella ytor och bostäder. Att bygga radhus ovanpå 

befintliga affärs- och kontorsbyggnader har blivit möjligt. En skiktning ger fördelar ur 

såväl förvaltnings- som finansieringssynpunkt. Tidigare har bostadsrättsföreningar hyrt 

ut lokalytor för kommersiella verksamheter och därmed agerat som hyresvärd. En sådan 

lösning har ofta inneburit ett ekonomiskt risktagande för bostadsrättsföreningarna, som 

inte heller alltid har de kunskaper som krävs. Ur finansieringssynpunkt är det även en 

fördel att kunna pantsätta de olika fastigheterna med skilda ändamål var för sig. 

 

Tredimensionell fastighetsindelning är även fördelaktigt att använda för olika typer av 

kommunikationsanläggningar, som ofta sträcker sig över flera fastigheter och vars 

ändamål skiljer sig från dessa. Exempel på sådana anläggningar är broar, vägar och 

järnvägar. 3D-fastigheter kan även bildas för tunnlar. Ett av de senaste exemplen är det 

nuvarande projektet med Citybanan i Stockholm, som löses med 3D-fastighetsbildning. 

Detta kan jämföras med Stockholms tunnelbanesystem, som bildades med servitut
29

. 

Bergrum är ytterligare ett exempel som anges vara lämpligt att bilda egna tredimen-

sionella fastigheter för, i synnerhet då bergrummet och fastigheten i övrigt används för 

skilda ändamål. 

 

En utredning tillsattes år 1994 för att utreda möjligheterna med tredimensionellt 

fastighetsutnyttjande, vilket resulterade i betänkandet Tredimensionell fastighets-

indelning (SOU 1996:87), som överlämnades till justitiedepartementet år 1996
30

. Detta 

ledde till att regeringen tog fram proposition 2002/03:116, Tredimensionell 
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fastighetsindelning, som överlämnades till riksdagen år 2003. Bestämmelser om 

tredimensionell fastighetsbildning infördes i lagen den 1 januari 2004. 

 

2.3 Villkor för fastighetsbildning 

2.3.1 Allmänna lämplighets- och planvillkor 

I 3 kap. FBL finns de allmänna lämplighets- och planvillkoren för bildande av 

fastigheter. Dessa gäller för såväl traditionella fastigheter som för 3D-fastigheter och 

3D-fastighetsutrymmen. Villkoren är av ramlagskaraktär, vilket innebär att bedöm-

ningar får göras från fall till fall med ledning av lagtext, förarbeten, praxis, 

prejudicerade domar samt doktrin
31

. För 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen 

innebär detta att bedömningarna ofta får göras utifrån lagtext och förarbeten, eftersom 

antalet bildade 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen, och därmed antalet prejudi-

cerande domar, fortfarande är relativt få. 

 

Vid fastighetsbildning ska det alltid göras en bedömning av om de fastigheter som 

berörs kan anses bli varaktigt lämpade för sina ändamål efter fastighetsbildningen, 

enligt det s.k. lämplighetsvillkoret
32

. Ska fastigheten användas för att bygga ett nytt 

bostadshus på, måste den alltså vara lämplig för bostadsändamål. Prövningen ska utgå 

från fastigheten i sig, oberoende av ägarens behov och önskemål
33

. Fastigheten får 

dessutom inte bildas för ett tillfälligt ändamål, enligt varaktighetsvillkoret. Någon 

tidsgräns för vad som ska anses vara ett varaktigt ändamål finns dock inte. 

Bedömningen av om fastigheten blir varaktigt lämpad för sitt ändamål utgår från dess 

belägenhet och utformning. För att en fastighet ska få bildas eller ombildas krävs 

dessutom att ändamålet är aktuellt. Fastigheten måste kunna användas för det avsedda 

ändamålet inom överskådlig tid, vilket brukar kallas aktualitetsvillkoret
34

. 

 

Vidare måste en fastighet som bildas eller ombildas ha tillgång till behövliga vägar 

utanför sitt område
35

. Hur behovet ska lösas och vilken standard vägen ska ha, beror på 

ändamålet med fastigheten och skiljer sig från fall till fall
36

. Om fastigheten ska 

användas för bebyggelse, ska den även kunna få godtagbara anordningar för vatten och 

avlopp. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art 

och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom 
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fastighetsbildning. Det finns en undantagsregel till de i 3 kap. uppställda villkoren
37

. 

Denna innebär att fastighetsbildning kan genomföras även om en fastighet inte blir 

lämplig för sitt ändamål om fastighetsindelningen förbättras och en mer ändamålsenlig 

indelning inte motverkas. 

 

Fastighetsbildning ska även ske i överensstämmelse med gällande detaljplaner och 

områdesbestämmelser
38

. Fastigheternas ändamål måste alltså stämma överens med 

detaljplanen, som läggs till grund för lämplighetsprövningen. Om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Vid större 

avvikelser måste planen ändras
39

.  

 

2.3.2 Särskilda villkor för 3D-fastigheter 

För tredimensionella fastigheter gäller, utöver de allmänna lämplighets- och planvill-

koren, vissa särskilda villkor. För att en tredimensionell fastighet eller ett tredimensio-

nellt fastighetsutrymme ska få bildas, krävs att åtgärden är lämpligare än andra 

åtgärder, d.v.s. traditionell fastighetsbildning eller bildande av gemensamhetsanlägg-

ning eller en kombination av dessa, för att tillgodose det avsedda ändamålet
40

. 

 

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får endast ny- 

eller ombildas om fastigheten avses rymma en byggnad eller annan anläggning eller en 

del av en sådan
41

. Under vissa villkor kan fastighetsbildning få ske även innan 

byggnaden eller anläggningen, som 3D-fastigheten eller 3D-utrymmet ska rymma, är 

uppförd
42

. Fastighetsbildning får t.ex. ändå ske om det är nödvändigt för att trygga 

finansieringen eller uppförandet av anläggningen och den tredimensionella fastigheten 

eller tredimensionella utrymmet kan antas få användning för sitt ändamål inom en nära 

framtid.  

 

Vidare måste fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna 

användas på ett ändamålsenligt sätt
43

. Med tillförsäkrad menas att tillgången måste vara 

rättsligt tryggad
44

. Detta innebär exempelvis att en 3D-fastighet eller ett 3D-

fastighetsutrymme som är beläget under jord eller i överdelen av en byggnad måste 
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tillförsäkras rätt att få åtkomst till markytan. Att bedöma vilka rättigheter som behövs, 

d.v.s. vilka rättigheter som är nödvändiga, blir aktuellt först när deltagarna inte är 

överens om bildandet
45

. I de flesta fall är de dock överens. Vid bedömningen av vad 

som är en nödvändig rättighet, ska en bedömning av den aktuella situationen och 

fastighetens behov användas som utgångspunkt. Åtgärden måste vara motiverad med 

hänsyn till anläggningens konstruktion och användning och dessutom leda till en mer 

ändamålsenlig förvaltning, eller trygga finansieringen eller utförandet av anläggningen. 

Om fastigheten är avsedd för bostadsändamål, måste den omfatta minst tre 

bostadslägenheter. Om många rättighetslösningar behöver tillskapas, kan det t.o.m. 

anses att själva fastighetsbildningen som sådan är olämplig. Skulle ingen sakägare yrka 

att en nödvändig rättighet ska bildas, måste förrättningen ställas in. 

 

2.4 Förrättningsförfarandet 

Med fastighetsbildning avses ombildning eller nybildning av en fastighet. En fastighet 

ombildas genom fastighetsreglering, och nybildas genom avstyckning, klyvning eller 

sammanläggning
46

. Till fastighetsbildning hör också åtgärder som bildande, ändring 

eller upphävande av servitut samt överföring av fastighetstillbehör
47

. 

 

Fastighetsbildningsfrågor prövas vid förrättning som handläggs av lantmäterimyndig-

heten
48

.  Det är staten genom lantmäteriet som i huvudsak ansvarar för fastighets-

bildningsverksamheten. Det finns även kommunala lantmäterimyndigheter som 

handlägger ärenden inom den egna kommunen. Lantmäterimyndigheten representeras 

normalt av en förrättningslantmätare
49

.  Dessutom ska två gode män ingå i myndigheten 

när förrättningslantmätaren finner att det behövs eller när sakägare begär det och 

oskäligt dröjsmål inte föranleds därav.  

 

Vem som har rätt att ta initiativ till en förrättning skiljer sig åt mellan olika 

fastighetsbildningsåtgärder. Detta regleras i lagen under respektive fastighets-

bildningsinstitut
50

. Initieringen sker normalt genom s.k. enskilt initiativ
51

. I vissa 

undantagsfall har även kommun, länsstyrelse m.fl. rätt att påkalla förrättning. I ett 

förrättningsförfarande ligger utredningsplikten på lantmäterimyndigheten. Detta kallas 

för ett officialansvar. Med det menas att lantmäterimyndigheten ska se till att 
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nödvändigt beslutsunderlag i form av utredningar, undersökningar, tekniska arbeten och 

värderingar m.m. tas fram. Lantmäterimyndigheten håller normalt ett eller flera 

sammanträden med sakägarna, där de har chans att framställa sina yrkanden och beslut 

kan fattas.  

 

En förrättning inleds när en ansökan kommer in till lantmäteriet och pågår tills den 

avslutas, inställs eller avvisas
52

. Ansökan om fastighetsbildning ska göras skriftligen
53

. 

Muntlig ansökan som görs vid förrättningssammanträde ska dock godtas, om den väckta 

frågan lämpligen kan prövas vid samma förrättning. Sökanden ska ange vilka åtgärder 

som önskas genomföras samt uppge den eller de fastigheter för vilka denne för talan. 

Till ansökan ska även bifogas uppgifter om berörda fastigheter, deras ägare samt 

innehavare av servitut och nyttjanderätter. Dessutom ska sökanden bifoga andra 

skriftliga handlingar som denne innehar och som är av betydelse i saken, som t.ex. 

köpehandling eller skriftliga överenskommelser. Ansökningshandling ska vara under-

tecknad av sökanden eller dennes ombud. 

 

Sakägarna har rätt att anlita ombud eller biträde som för deras talan
54

. Som ombud kan 

anlitas annan person än förrättningslantmätaren eller god man som tillhör den 

lantmäterimyndighet som handhar ärendet
55

. Ombudet får heller inte ha deltagit i något 

beslut rörande ärendet eller ha biträtt sakägare med motstående intressen. Som ombud 

får heller inte väljas någon som är nära släkt med förrättningsmannen
56

. För att 

ombudets handlingar ska gälla mot sakägaren, måste ombudet inneha en fullmakt, 

antingen skriftlig eller muntlig. Eventuella begränsningar av ombudets behörighet ska 

framgå av fullmakten.  

 

3D-fastighetsbildning, liksom traditionell fastighetsbildning, sker oftast på frivillig 

väg
57

. I de flesta fall finnas civilrättsliga avtal, i form av överlåtelsehandling, 

gemensamma avtal och överenskommelser, som efter prövning av myndigheten, läggs 

till grund för beslut.  Det finns här alltså en förhandlingsrätt mellan parterna i vissa 

frågor som rör parternas enskilda intressen
58

. Lantmäteriet föreslår att sakägarnas 

önskemål, som kan framkomma i sådana avtal, bör ges stor betydelse vid beslut om vad 

som ska inrättas som gemensamhetsanläggning respektive fastighetsbildningsservitut
59

. 
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2.5 Gränsdragning 

2.5.1 Val av gränser 

En förutsättning för att kunna bilda en tredimensionell fastighet eller ett tredimensio-

nellt fastighetsutrymme är att fastigheten eller fastighetsutrymmet inrymmer en hel eller 

del av en byggnad eller anläggning
60

. Fastighetens gränser måste alltså knytas till en 

viss bestämd byggnad eller anläggning. Att märka ut gränserna på marken, som görs vid 

traditionell fastighetsbildning, kan därför bli komplicerat av naturliga skäl. 

 

En gräns som har blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i 

laga ordning. Om utmärkningen inte kan fastställas med säkerhet, har gränsen istället 

den sträckning som kan antas ha varit åsyftad, med ledning av förrättningskarta och 

handlingar, innehav och andra omständigheter. Om gränsen inte har utmärkts alls har 

gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar. Gränsen ska utstakas och 

utmärkas i behövlig omfattning, vilket vid traditionell fastighetsbildning sker med 

gränsrör och liknande. Detta blir oftast inte aktuellt för tredimensionella fastigheter. Om 

en 3D-fastighet eller ett 3D-fastighetsutrymme utgörs av en volym som innefattar själva 

markytan kan utmärkning på marken dock bli aktuellt. Markeringar i markplanet kan 

även göras för 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen som är belägna över eller 

under markytan, s.k. excentriska markeringar, där det i beslutet anges hur den faktiska 

gränsen förhåller sig till markeringen.  

 

Om det är praktiskt omöjligt eller av kostnadsskäl eller andra svårigheter är svårt att 

staka och märka ut gränserna, räcker det med att gränserna redovisas på förrättnings-

karta och tillhörande handlingar med tillräcklig noggrannhet. Normer för gränsens 

lokalisering ska då anges. Byggnaden eller anläggningen som fastigheten inrymmer kan 

utgöra en sådan norm.  

 

Tredimensionella koordinater kan anges om det saknas lämpliga naturliga gränser. Om 

ett mindre luftutrymme, t.ex. för utskjutande delar från fasaden i en byggnad, tas med i 

3D-fastigheten, kan det vara lämpligt att ange bestämda avstånd från vissa punkter på 

byggnaden eller anläggningen. För byggnader eller anläggningar som är uppförda i 

befintlig fastighetsgräns sker fastighetsbildningen mot den befintliga gränsen. Om 

byggnaden har uppförts så att den skjuter in på angränsande fastighet, blir de granne-

lagsrättsliga reglerna i 3 kap. jordabalken tillämpliga. 

 

För byggnader eller anläggningar som ännu inte är uppförda vid beslutstillfället, kan det 

vara svårt att på förhand redovisa gränserna exakt. Fastighetsbildningsbeslutet kan då 
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meddelas som ett s.k. preliminärbeslut, som får överklagas särskilt. Ritningar som 

motsvarar bygglovsritningar i detaljeringsgrad kan vid beslutet utgöra underlag för 

gränsredovisningen. När byggnaden eller anläggningen sedan uppförts och relations-

ritningar har upprättats, kan det konstateras om byggnaden eller anläggningen uppfördes 

i överensstämmelse med beslutet. Om så är fallet, kan förrättningen avslutas. Om 

avvikelser föreligger, måste en kompletterande fastighetsreglering göras i samband med 

att förrättningen avslutas. Även om förrättningen har avslutats innan byggnaden eller 

anläggningen har uppförts och det efter uppförandet konstateras att det finns stora 

avvikelser mellan beslutet och byggnaden eller anläggningen, måste även då fastighets-

reglering göras för att fastighetsindelningen ska stämma överens med det som byggts. I 

sådana fall är det upp till fastighetsägaren att ta initiativ till en sådan reglering.  

 

Oavsett om beslutet meddelats som ett preliminärbeslut eller om en efterföljande 

fristående förrättning görs, kan det meddelas beslut om fastighetsbestämning för att 

bestämma vilken sträckning fastighetsgränsen rättsligen har. 

 

2.5.2 Redovisning och dokumentering 

Registerkartan redovisar fastigheters gränser i markplanet
61

. Att använda en karta med 

två dimensioner blir komplicerat vid tredimensionell fastighetsbildning. Det blir då 

svårt att på ett tydligt sätt åskådliggöra fastighetens gränser och rättigheter.  

 

I registerkartan redovisas utrymmets yttre gränser som projiceras till horisontalplanet. 

Fastighetsgränserna till tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen redovisas 

med en streckad linje med fyllda punkter på. Fastighetsbeteckningen omges med 

omvända snedstreck (\). Ytan som utrymmet utgör görs dessutom ofta skrafferad. 

 

Dokumentationen av fastighetsgränser och rättigheter anpassas efter förutsättningarna i 

varje enskilt fall. Förrättningshandlingarna blir en kombination av grafiska, numeriska 

och verbala redovisningar. När det kommer till kartredovisningen brukar flera olika 

förrättningskartor upprättas. Fastighetsindelningen kan visas i olika detaljeringsgrader. 

Fastigheten kan projiceras horisontellt och även redovisas i vertikala tvärsnitt. Det 

upprättas alltid en översiktlig förrättningskarta (se bild 1), innehållande den information 

som redovisas på registerkartan, dvs. inte alla detaljer i gränsdragningen. Det upprättas 

även förrättningskartor grundade på schematiska ritningar (se bild 2), såväl horisontellt 

som vertikalt. Dessa är ritningar i mindre skala som ofta visar hela eller större delar av 

anläggningen. I vissa fall upprättas även mer detaljerade förrättningskartor på särskilda 

gränsdragningar.   
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Förutom förrättningskartor ska alltid en fastighetsrättslig beskrivning upprättas. I denna 

ska framgå uppgifter om utrymmestyp, storlek och höjdläge samt vilken eller vilka 

traditionella fastigheter som urholkas. Vidare ska servitut, gemensamhetsanläggningar 

och ledningsrätter som bildas eller förändras anges. Uppgifterna i den fastighetsrättsliga 

beskrivningen förs sedan in i fastighetsregistret. 

 

I de fall kartredovisningen inte är tillräcklig kan dokumentationen kompletteras med en 

verbal beskrivning av hur gränsdragningen skett i förhållande till vissa fasta detaljer, 

som t.ex. vägar, tak, fönster och dörrar. Beskrivningen kan göras olika detaljerad. Den 

kan t.ex. ange hur olika delsträckor av gränsen är belägen i förhållande till skilda 

anläggningsdelar. Ofta skrivs den verbala beskrivningen direkt på den aktuella 

förrättningskartan.  

 

I vissa fall blir även en teknisk beskrivning aktuell, där x- och y-koordinater samt z-

värden anges i ett bestämt koordinatsystem respektive höjdsystem. Detta är dock mer 

vanligt förekommande för underjordiska 3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen 

eftersom dessa inte är lika lätta att lokalisera med ögat och beskriva med ord.  

 

 

  

Bild 1. Exempel på översiktlig förrättningskarta. Bild 2. Exempel på schematisk ritning. 
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3. Fastighetssamverkan 

3.1 Rättighetshantering vid 3D-fastighetsbildning 

Tredimensionella fastigheter ska tillförsäkras de rättigheter som behövs för att 

fastigheten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt
62

. I lagen anges inte någon 

särskild metod för att säkerställa rättigheterna. Det är upp till lantmätaren att välja den 

rättighetslösning som tillgodoser behoven i de enskilda fallen
63

.  Det finns huvudsak-

ligen två olika alternativ för att tillförsäkra dessa rättigheter, nämligen genom 

upprättande av fastighetsbildningsservitut (officialservitut) eller bildande av gemensam-

hetsanläggning. Avtalsservitut bör endast användas i undantagsfall
64

. I vissa fall är 

grannelagsrätten tillräcklig. Nedan beskrivs dessa samverkansformer. 

 

3.2 Servitut 

3.2.1 Allmänt 

Servitut är en rättighet som kan upplåtas i en fastighet (den tjänande fastigheten) till 

förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten)
65

. Rättigheten 

innebär att ägaren av den härskande fastigheten i visst hänseende får nyttja eller på 

annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad eller annan anläggning 

som hör till denna. Med visst hänseende menas att den tjänande fastigheten inte får tas 

helt i anspråk
66

. Ett servitut kan också innebära en rätt att råda över den tjänande 

fastigheten i fråga om dess användning i visst hänseende.  

 

Servitut är förenade med äganderätten till fastigheterna och kan inte överlåtas särskilt
67

. 

Detta innebär att servitut alltid följer fastigheten vid en överlåtelse
68

.  Det finns två olika 

typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut upprättas genom att 

ett avtal skrivs mellan de berörda fastighetsägarna och är knuten till fastighetsindividen, 

dvs. en viss bestämd fastighet
69

.  Avtalsservitut följer inte med vid överlåtelse, men kan 

inskrivas för att gälla mot ny fastighetsägare. Ett servitut kan också upprättas av 

domstolar och myndigheter och kallas då officialservitut. Officialservitut är, till skillnad 

från avtalsservitut, knutna till marken och följer alltid denna vid en eventuell förändring 
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av fastighetsindelningen. Avtalsservitut omfattas främst av bestämmelserna i 

jordabalken medan officialservitut oftast upplåts med stöd av fastighetsbildningslagen.  

 

Servitut kan antingen vara lokaliserade eller olokaliserade
70

. Ett lokaliserat servitut är 

avgränsat till ett bestämt område av den tjänande fastigheten, medan ett olokaliserat 

servitut inte har något bestämt utövningsområde. Servitut som genom avtal eller beslut 

får utövas på ett visst bestämt område brukar kallas för rättsligt lokaliserade servitut. 

Servitut som ändå utövas på ett visst område utan att något sådant är bestämt brukar 

benämnas faktiskt lokaliserade servitut. 

 

En typ av servitut är s.k. gemensamma servitut, även kallade ömsesidiga servitut
71

. 

Sådana servitut avser gemensamt nyttjande för härskande och tjänande fastighet. 

 

3.2.2 Servitutsrekvisiten 

De grundläggande bestämmelserna om servitutsbildning finns i 14 kap. jordabalken. 

När fastighetsbildningslagen upprättades framhölls att servitutsrekvisiten i JB i princip 

skulle vara lämpliga för all servitutsbildning
72

. Ett rekvisit som måste vara uppfyllt för 

att ett servitut ska kunna få bildas är att det ska främja en ändamålsenlig 

markanvändning
73

. Med detta menas att servitutsupplåtelsen ska åstadkomma en positiv 

nettoeffekt, alltså att servitutet ska vara av påtaglig nytta för den härskande fastigheten 

och nyttan ska överstiga skadan på den tjänande fastigheten
74

. En totalt sett effektivare 

användning av fastigheterna måste alltså uppstå. Ett annat rekvisit som måste vara 

uppfyllt är att ändamålet för servitutet måste vara av stadigvarande betydelse för den 

härskande fastigheten
75

. Ett servitut kan alltså inte grundas på tillfälliga förhållanden 

och inte enbart bildas för fastighetsägarens personliga behov
76

.  

 

För officialservitut gäller förutom till viss del de grundläggande bestämmelserna i 

14 kap. JB, även de allmänna villkoren i 3 kap. FBL samt de allmänna bestämmelserna 

för fastighetsreglering i 5 kap. FBL. Dessutom finns några särskilda bestämmelser i 

7 kap. FBL som reglerar bildande av officialservitut. Ett krav för att ett servitut ska få 

bildas genom fastighetsreglering är att det måste vara av väsentlig betydelse för 

fastighetens ändamålsenliga användning
77

.  Detta innebär att servitutet ska vara av mer 
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påtaglig betydelse för den härskande fastigheten och ska ha ett visst positivt värde
78

. 

Villkoret är indispositivt, tvingande, vilket innebär att om inte villkoret skulle vara 

uppfyllt, finns istället möjlighet att bilda ett avtalsservitut, om parterna är överens. 

 

Servitut får i regel inte innefatta förpliktelser för den tjänande fastighetens ägare att 

utföra aktiviteter på sin egen fastighet för den härskande fastighetens räkning, s.k. 

positiva prestationer
79

. Exempel på detta kan vara skyldighet att anlägga en väg eller 

sköta driften för denna. Tjänande fastighet får dock stå för underhåll av väg, byggnad, 

eller annan anläggning som avses med servitutet om fastighetsägarna är överens
80

. 

Vidare får ett officialservitut inte vara tidsbegränsat eller beroende av villkor, vilket är 

en skillnad från vad som gäller vid avtalsservitut. Däremot får bestämmas att servitutet 

endast ska gälla så länge ändamålet består och att det ska upphöra automatiskt vid en 

viss tidpunkt.  

 

I ett servitutsförhållande finns en förhållningsregel som innebär att ägaren av den 

härskande fastigheten inte får betunga den tjänande fastigheten mer än nödvändigt vid 

servitutets utövning
81

. Om denne har väg, byggnad eller annan anläggning på den 

tjänande fastigheten, måste anläggningen hållas i sådant skick så att skada eller 

olägenhet inte uppstår. 

 

3.2.3 Positiva och negativa servitut 

Servitut kan vara av antingen positiv eller negativ karaktär. Positiva servitut är mest 

förekommande och kan avse rätt att nyttja den tjänande fastigheten t.ex. genom att 

använda en väg, en brygga eller en ledning som finns på den tjänande fastigheten
82

. Ett 

positivt servitut kan även innebära en rätt för servitutshavaren att utföra åtgärder på den 

egna fastigheten som påverkar den tjänande fastigheten och som går utanför ramarna av 

vad som annars bör tålas enligt de grannelagsrättsliga reglerna i 3 kap. JB. Exempel på 

detta kan vara utsläppande av rök eller industriellt avloppsvatten
83

. 

 

Det finns även negativa servitut, som innebär en rätt för servitutshavaren att råda över 

användningen av den tjänande fastigheten i ett visst hänseende
84

. Detta innebär att en 

fastighetsägare förbinder sig att inte utföra en viss åtgärd på sin fastighet som denne 
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annars skulle ha haft rätt till. Detta kan t.ex. vara att inte plantera skog eller bebygga 

fastigheten så att den härskande fastighetens utsikt försämras. Negativa servitut är inte 

vanligt förekommande idag, eftersom det genom plan- och bygglagen numera går att 

reglera markanvändningen genom detaljplanebestämmelser
85

. För tredimensionella 

fastigheter eller fastighetsutrymmen under jord, kan det ibland finnas ett behov av att 

bilda negativa servitut i form av en skyddszon kring utrymmet. 

 

3.2.5 Ändring och upphävande av servitut 

Bestämmelser om ändring och upphävande av servitut finns i 7 kap. FBL
86

. Dessa 

bestämmelser gäller både för avtalsservitut och för officialservitut
87

. Ett servitut kan 

ändras eller upphävas genom fastighetsreglering. Ändring av ett servitut kan innebära 

såväl begränsning som flyttning eller annan ändring av utövningsområdet. Denna 

bestämmelse gäller främst lokaliserade, men kan även vara aktuell för olokaliserade 

servitut. Ändrade föreskrifter för utövningen av servitutet får meddelas, så länge inte 

servitutet ges ett annat innehåll. Servitutet får heller inte flyttas till en annan fastighet. 

För detta krävs att servitutet först upphävs och sedan bildas på nytt. Vid ändring får inte 

servitutsbelastningen ökas eller minskas i nämnvärd mån.   

 

Upphävande av servitut genom fastighetsreglering innebär i första hand ett totalt 

upphävande av servitutet. Upphävandet kan dock begränsas till att avse en viss 

befogenhet som ingår i servitutet, om det kan ske utan att servitutet i övrigt äventyras
88

. 

För ändring eller upphävande av servitut som tillkommit enligt andra lagar finns vissa 

inskränkningar i möjligheterna till detta
89

. Ändring och upphävande av servitut kan 

alltså antingen ske i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd eller som fristående 

åtgärd. 

 

En grundläggande förutsättning för att ett servitut ska kunna ändras eller upphävas är att 

det från början upprättades som ett giltigt servitut. För att servitut ska få ändras krävs att 

det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess 

användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna 

olägenhet kan undanröjas genom ändringen
90

. Kan inte detta uppnås genom ändring, får 

servitutet upphävas
91

. Har ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, får 
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servitutet ändras, om det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller den 

härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse
92

. De 

nämnda villkoren är dock dispositiva och kan avtalas bort vid en överenskommelse. 

Avtalsservitut kan ändras genom upprättande av ett nytt avtal utan hinder av reglerna i 

FBL. 

 

Ett servitut får upphävas om det till följd av ändrade förhållanden inte behövs för den 

härskande fastigheten eller om nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belast-

ningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller om servitutet under avsevärd tid 

inte utövats och kan anses övergivet
93

. Om det är uppenbart att ett servitut är övergivet 

och att ett upphävande av servitutet inte minskar den härskande fastighetens värde, får 

servitutet upphävas utan att ägaren av denna fastighet har getts tillfälle att yttra sig i 

förrättningen. Lantmäterimyndigheten skall dock alltid skicka en underrättelse om 

ansökan till ägaren
94

. Även villkoren för upphävande är dispositiva och kan avtalas bort 

vid överenskommelser
95

.  

 

Vid ändring eller upphävande av servitut vid fastighetsreglering som avser ändring i 

fastighetsindelningen gäller inte de ovan nämnda villkoren, om åtgärden är av betydelse 

för regleringen
96

. Om en ändring eller upphävande av ett servitut inte skulle vara tillåtet, 

kan en sådan åtgärd ändå ske om det servitut som redan finns inte kan utövas jämsides 

med det nya
97

.   

 

3.2.6 Utformning av servituten 

Avtalsservitut ska upplåtas skriftligen av den tjänande fastighetens ägare
98

. 

I upplåtelsehandlingen ska härskande och tjänande fastighet anges samt ändamålet med 

upplåtelsen. Detta är ett minimikrav för upplåtelsehandlingen och om dessa föreskrifter 

inte uppfylls godtas det inte som ett giltigt servitut. Ofta bedöms då avtalet som ett 

nyttjanderättsavtal istället
99

. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistrets inskriv-

ningsdel. De inskrivna rättigheterna gäller då mot ny fastighetsägare vid överlåtelse av 

fastighet, såvida inskrivningarna söks innan nya ägaren sökt lagfart
100

.  Är rättigheten 

inte inskriven är fastighetsägaren skyldig att göra förbehåll för rättigheten vid 
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överlåtelse av fastigheten
101

. Detta medför att upplåtelsen gäller mot den nya ägaren av 

fastigheten. Försummar ägaren att göra förbehåll på en oinskriven rättighet kommer 

rättigheten, med vissa utantag, att upphöra att gälla.  

 

Vid officialservitut är det lantmäterimyndigheten som ska utreda förutsättningarna för 

fastighetsbildningen och som ett sista moment i förrättningen upprätta ett fastighets-

bildningsbeslut
102

. Beslutet ska ange hur fastighetsindelningen ändras, vilka servituts-

åtgärder som vidtas och vilka byggnader eller andra anläggningar som överförs till en 

annan fastighet. I övrigt ska beslutet innehålla uttalanden i frågor som har ett omedel-

bart samband med fastighetsbildningen. Det finns även andra bestämmelser om vad 

beslutet ska innehålla i vissa fall
103

. Beslutet hänvisar normalt till upprättad karta och 

beskrivning.  

 

Tvister om servitut kan prövas vid fastighetsbestämning enligt 14 kap. FBL eller vid 

domstol
104

. Avtalsservitut måste dock prövas vid fastighetsbestämning i anslutning till 

annan fastighetsbildningsåtgärd.  

 

3.3 Gemensamhetsanläggning 

3.3.1 Vad är en gemensamhetsanläggning 

Bestämmelser om gemensamhetsanläggningar regleras i anläggningslagen. En 

gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och 

tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa
105

. Med stadigvarande 

betydelse menas att anläggningen inte får inrättas för att tillgodose tillfälliga behov
106

.  

Exempel på ändamål som är av stadigvarande betydelse är vägar, lekplatser, avlopp, 

ledningar och tvättstuga. Gemensamhetsanläggning kan inrättas för både befintliga och 

ännu inte upprättade anläggningar.  

 

En gemensamhetsanläggning är knuten till fastigheten och följer denna oberoende av 

vem som äger fastigheten
107

. Förutom fastigheter kan även inskrivna tomträtter och 

gruvor samt byggnad eller anläggning på ofri grund, d.v.s. som inte hör till fastigheten, 

samt naturreservat ingå i gemensamhetsanläggningen.  
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3.3.2 Villkor för inrättande av GA 

Anläggningslagen anger ett antal villkor för att en gemensamhetsanläggning ska kunna 

bildas. Några av dessa är till skydd för enskilda intressen. För det första krävs att 

anläggningen är av väsentlig betydelse för den fastighet som ska delta i anläggningen, 

det s.k. väsentlighetsvillkoret 
108

. Med väsentlig betydelse menas att deltagande 

fastighet ska bli funktionsduglig för sitt ändamål
109

. Detta villkor prövas för varje 

fastighet för sig. Villkoret innebär att en fastighet såväl kan tvingas med, som att själv 

tvinga sig in, även om övriga deltagande fastighetsägare motsätter sig detta, under 

förutsättning att det är av väsentlig betydelse
110

. Till skillnad från vid servitutsbildning, 

är väsentlighets-villkoret för inrättande av gemensamhetsanläggning dispositivt. Det är 

alltså möjligt att ansluta en fastighet även om det inte är av väsentlig betydelse för 

denna att delta, om deltagarna är överens.  

 

Om fastigheten har en befintlig anläggning eller kan ordna en anläggning som fyller 

samma funktion, kan fastigheten vanligen inte anslutas med tvång. För en tre-

dimensionell fastighet som inte har direkt markkontakt bör det vara av väsentlig 

betydelse att inrätta en gemensamhetsanläggning för att säkerställa rättigheten att ta sig 

mellan marken och fastigheten
111

. En sådan GA kan exempelvis bestå av trapphus och 

hissar. 

 

Det andra villkoret är det s.k. båtnadsvillkoret, som innebär att fördelarna med 

gemensamhetsanläggningen ska överstiga de kostnader och olägenheter som anlägg-

ningen medför
112

. Den måste alltså vara lönsam. Villkoret prövas för hela anläggningen, 

inte för respektive deltagande fastighet
113

. Detta villkor är indispositivt, och måste vara 

uppfyllt, då ingen fastighetsägare ska kunna tvingas in i en anläggning som innebär en 

förlust för denne
114

.  Om en GA har förutsatts i detaljplan och anläggningsbeslutet tas 

under dess genomförandetid, behöver varken väsentlighetsvillkoret eller båtnads-

villkoret prövas på nytt
115

.  

 

Det tredje villkoret är opinionsvillkoret
116

. Detta innebär att en GA inte får inrättas om 

fastighetsägare och hyresgäster mera allmänt motsätter sig åtgärden och har 
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beaktansvärda skäl för detta. Opinionsvillkoret i AL ska alltid prövas. Dock kan GA 

bildas trots att det finns en opinion bland sakägarna
117

. Detta om behovet av 

anläggningen är synnerligen angeläget, med hänsyn till det allmänna intresset av att få 

till stånd en ändamålsenlig markanvändning. Argument från de sakägare som har mest 

nytta av anläggningen ska ges störst vikt, eftersom dessa kommer att få bära de största 

kostnaderna. 

 

Det finns även villkor till skydd för allmänna intressen. Anläggningen får inte strida 

mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser
118

. Mindre avvikelser får dock 

göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Anläggningen får 

heller inte motverka syftet med naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda 

bestämmelser om marks bebyggande eller användning. Inom områden som inte 

omfattas av detaljplan får GA inrättas endast om den inte försvårar områdets 

ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse eller motverkar lämplig 

planläggning av området. Olägenhet av någon betydelse får heller inte uppstå genom 

införande av gemensamhetsanläggningen, dock får det ske om anläggningen är till 

övervägande nytta ur allmän synpunkt. 

 

3.3.3 Upplåtelse av utrymme 

Reglerna om upplåtelse av utrymme gäller till skydd för både enskilda och allmänna 

intressen. Utrymme för anläggningen får tas i anspråk antingen på deltagande fastighet 

eller på fastighet som inte deltar
119

. Utrymmet tas då i anspråk genom servitutsrätt
120

. I 

lagen anges att det som får tas i anspråk är ”mark eller annat utrymme”, och 3D-

utrymme anses ingå i begreppet ”annat utrymme”.   

 

Enligt lokaliseringsbestämmelsen ska anläggningen lokaliseras och utföras på sådant 

sätt att ändamålet med anläggningen vinns med minsta intrång och olägenhet utan 

oskälig kostnad
121

. Detta innebär att om det finns flera alternativa lokaliseringar, ska det 

alternativ som medför lägst kostnad väljas. En åtgärd som ökar kostnaden marginellt får 

dock genomföras om den underlättar framtida tillbyggnad eller ökat utnyttjande av 

anläggningen. 

 

Den fastighet som upplåter utrymme till anläggningen får inte drabbas av ”synnerligt 

men”. När det gäller storleken på det utrymme som tas i anspråk, får detta inte vara 
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större än vad som behövs för de fastigheter för vilka det är av väsentlig betydelse att 

ingå i gemensamhetsanläggningen
122

. Medgivande om bortseende från detta kan dock 

ges av ägaren till den fastighet som upplåter utrymmet. Utrymme får även tas i anspråk 

trots att synnerligt men uppstår, om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter 

eller av annan orsak är av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt. I sådana fall kan 

fastighetsägaren begära inlösen av utrymmet. Området som inlöses bildar då en 

samfällighet, vilken kan vara antingen traditionell eller tredimensionell
123

. 

 

3.3.4 Överföring av fastighetstillbehör 

Om en ny anläggning upprättas som GA, blir GA:n och rätten till utrymme samfällda 

för de deltagande fastigheterna
124

. Detsamma gäller om mark har inlösts.  Anläggningen 

blir gemensam egendom för fastigheterna som deltar
125

.   

 

Om istället en befintlig anläggning tas i anspråk för gemensamhetsanläggning, förblir 

den fastighetstillbehör enligt 2:1 JB till den eller de fastigheter som belastas
126

. 

Lantmäterimyndigheten får dock besluta om att byggnader eller andra anläggningar som 

utgör fastighetstillbehör till en fastighet, ska överföras till och vara samfällda för de 

fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen
127

. För att överföring ska få ske, 

krävs att åtgärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna av 

åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför. 

 

Om en befintlig byggnad uppdelas i 3D-fastigheter och olika anordningar inrättas som 

gemensamhetsanläggningar, utgör ofta dessa byggnadstillbehör enligt 2:2 jordabalken, 

och omfattas därför inte av bestämmelserna om överföring av fastighetstillbehör
128

.  

 

3.3.5 Andelstal och kostnadsfördelning  

Kostnaderna för utförande och drift av anläggningen betalas av deltagarna i gemensam-

hetsanläggningen
129

. Varje fastighet tilldelas två olika andelstal, ett för utförande och ett 

för drift av anläggningen. Andelstalet för utförande bestäms efter vad som är skäligt 

med hänsyn till den nytta fastigheten har av anläggningen. I praktiken betyder detta 
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huvudsakligen att fastighetens värde höjs i och med deltagandet i GA:n
130

. Till 

kostnaderna för utförande räknas även ersättning för upplåtet utrymme
131

. Andelstal för 

drift baseras på den användning som fastigheten beräknas ha. Dessa bestämmelser är 

knutna till fastighetens nytta och användning, d.v.s. hänsyn tas inte till den aktuella 

ägarens nytta och användning. Kostnaderna för driften kan även baseras på avgifter, s.k. 

brukningsavgifter som beror av den faktiska förbrukningen. Exempelvis brukar olika 

andelstal för väg tilldelas för fastighet med permanenthus respektive fritidshus samt för 

bebyggd respektive obebyggd fastighet. Bestämmelserna om andelstal är dispositiva
132

. 

 

En GA kan innehålla flera funktioner. När gemensamhetsanläggning väljs som 

rättighetslösning, bör ett val göras mellan att inrätta en gemensamhetsanläggning för 

samtliga funktioner eller inrätta en anläggning för respektive ändamål
133

. Om en GA 

inrättas för samtliga funktioner bör också beslutas om samma andelstal ska väljas för 

hela GA:n eller om en sektionsindelning ska göras. Detta har dock ingen betydelse ur 

förvaltningssynpunkt så länge som deltagarkretsen är densamma i samtliga anlägg-

ningar och förvaltningen sker av en och samma samfällighetsförening. Sektions-

indelning används vanligen endast för andelstal för utförande
134

. I allmänhet bör dock 

sektionsindelning undvikas, eftersom det kan göra förvaltningen av anläggningen mer 

komplicerad.  

 

3.3.6 Tid för utförande  

Tid för utförande av anläggningen beslutas av lantmäterimyndigheten
135

. Det ska vara 

rimligt att hinna färdigställa anläggningen under den angivna tiden. Om anläggningen 

inte utförs inom tidsfristen, förfaller anläggningsbeslutet i sin helhet
136

.  

  

Om fastighetsbildning för 3D-fastighet med anläggningsbeslut sker innan bebyggelsen 

har uppförts, är det lämpligt att tiden för utförande av gemensamhetsanläggningen och 

byggnaden samordnas
137

. Tiden för uppförande av byggnaden bör i sig kopplas till tiden 

för uppförande enligt bygglovet, alternativt planens genomförandetid
138

. 
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3.3.7 Ändrade förhållanden 

Om ändrade förhållanden uppstår efter att anläggningsbeslut har fattats, kan andelstalen 

förändras i en omprövningsförrättning
139

. Orsaker till att andelstalen kan komma att 

behöva ändras kan vara att en fastighets ändamål ändras, ytterligare fastigheter bör 

ansluta sig eller att någon fastighet inte längre har behov av att delta i gemensam-

hetsanläggningen
140

. Vid en fastighetsbildningsförrättning kan lantmäterimyndigheten 

besluta om fastighets inträde i en gemensamhetsanläggning eller om fördelning av ett 

befintligt andelstal på flera fastigheter
141

. Om GA:n förvaltas av en samfällig-

hetsförening kan överenskommelse träffas om inträde, utträde eller ändrat andelstal
142

. 

 

3.3.8 Förvaltning av gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningar förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) 

eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning)
143

. Detta regle-

ras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

Delägarförvaltning 

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt
144

. Alla deltagare måste vara 

överens om alla de åtgärder som ska genomföras. Delägarförvaltning är därför 

lämpligast om antalet deltagare är få
145

. Om delägarna inte kan enas i en viss fråga, kan 

någon av delägarna begära att lantmäterimyndigheten, eller den som myndigheten 

förordnar, ska hålla sammanträde för att avgöra frågan alternativt anordna 

föreningsförvaltning
146

. Delägarna kan lägga ut förvaltningen av gemensam-

hetsanläggningen på ett förvaltningsbolag
147

. Då krävs att denne syssloman har fullmakt 

från var och en av fastighetsägarna. 

 

Oavsett hur många fastigheter en delägare i GA:n äger, har denne en röst, enligt den s.k. 

huvudtalsmetoden
148

. I ekonomiska frågor kan istället andelstalen ligga till grund för 

antalet röster som en fastighetsägare får, vilket kallas för andelstalsmetoden. En ägare 

får dock inte ha mer än en femtedel av röstetalet av samtliga närvarande röstberättigade 

delägare.  
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Om en delägare anser att ett beslut fattats felaktigt eller att beslutet strider mot annan 

lag, kan denne överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från 

det att beslutet fattades
149

. 

Föreningsförvaltning 

En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägarna i sådana samfälligheter 

som kan förvaltas enligt SFL
150

. Samfällighetsföreningen utgör en juridisk person, som 

alltså kan företräda medlemmarna i föreningen. Föreningsförvaltningen ska tillgodose 

såväl medlemmarnas gemensamma som varje medlems enskilda intresse
151

. 

 

Samfällighetsförening bildas genom att delägarna håller sammanträde och antar stadgar 

och utser styrelse
152

. Om någon begär det kan sammanträde istället hållas av 

lantmäterimyndigheten eller annan som myndigheten förordnar. Lantmäterimyndig-

heten får kalla till sammanträde även om någon av delägarna inte begärt det, om det är 

av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt att en samfällighetsförening bildas. 

 

Samfällighetsförening kan bildas i samband med att gemensamhetsanläggning inrättas, 

men även i efterhand genom ansökan av delägare
153

. En samfällighetsförening ska 

registreras i den statliga lantmäterimyndighetens samfällighetsföreningsregister, där 

vilka gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar samt personer som ingår i 

styrelsen redovisas
154

.  

 

Liksom för vid delägarförvaltning, har varje delägare en röst
155

. I ekonomiska frågor 

kan röstetalet utgöras av andelstalen. En ägare får dock inte ha mer än en femtedel av 

röstetalet av samtliga närvarande röstberättigade delägare. Beslut fattas genom majori-

tetsbeslut, och vid lika röstetal genom lottning
156

. I vissa frågor har även ordföranden en 

utslagsröst. 

 

Kostnader för förvaltningen tas ut från föreningsmedlemmarna
157

. Som grund för detta 

ska styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat, som beslutas vid föreningsstämma
158

. 

Samfällighetsföreningen utgör en juridisk person, och kan därför ta lån för att finansiera 

                                                 
149

 SFL 15§ 
150

 SFL 17§ 
151

 SFL 19§ 
152

 SFL 20§ 
153

 Julstad och Sjödin, 2005, s. 51 
154

 SFL 25§ 
155

 SFL 49§ 
156

 SFL 22§ 
157

 SFL 40§ 
158

 SFL 41§ 



 

 

41 

åtgärder som rör den gemensamt förvaltade gemensamhetsanläggningen
159

. För att 

säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen finns även bestäm-

melser om att fondering, d.v.s. avsättande av medel i en fond, ska ske
160

. Skulder för 

obetalda avgifter gäller med bästa rätt i den fastighet som inte betalat, d.v.s. de är direkt 

utmätbara i den fastigheten
161

.  

 

Om en delägare anser att ett beslut fattats felaktigt eller att beslutet strider mot annan 

lag, kan denne överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från 

beslutet fattades
162

. 

Förvaltning av GA för 3D-fastigheter 

Liksom för traditionella fastigheter, beror vilken förvaltningsform som är mest lämplig 

för förvaltning av GA för 3D-fastigheter, på antalet ansluta fastigheter
163

. För 

tredimensionella fastigheter som utgör del av byggnad, är antalet deltagare ofta få, 

varför det ur beslutandesynpunkt bör spela mindre roll vilken förvaltningsform som 

väljs. Det som kan spela roll är snarare ur ekonomisk synpunkt, då bara samfällighets-

föreningar har krav på fondering och möjlighet att ta upp lån. 

 

3.4 Grannelagsrätt 

De grannelagsrättsliga reglerna finns främst i 3 kap. JB. Dessa berör såväl traditionella 

som tredimensionella fastigheter. Där anges att var och en vid nyttjandet av sin eller 

annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen
164

. Liknande krav finns i 

FBL
165

. Vid den allmänna lämplighetsprövningen ska hänsyn tas till att den verksamhet 

som utövas inom en fastighet inte får ge upphov till oacceptabla störningar eller andra 

olägenheter för omgivande fastigheter. Dessa regler, tillsammans med PBL:s regler om 

planläggning och byggande, medför att det inte ska bildas olämpliga fastigheter med 

hänsyn till olika störningar. Det finns även regler i miljöbalken som syftar till att 

motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  I 12 kap. JB finns bestämmelser om rättsförhållandet mellan fastighetsägare 

och hyresgäst samt hyresgästerna emellan som tillämpas då störningar uppstår i 

fastigheten. I vissa fall kan även bestämmelserna i miljöbalken och bostadsförvaltnings-

lagen (1977:792) tillämpas.  
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Utöver dessa grundläggande hänsynsregler, finns även ytterligare bestämmelser i 3 kap. 

JB. För grävning eller liknande arbeten måste nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att 

förebygga skador på angränsande fastigheter. Detta gäller även vid byggnadsarbeten. 

Om byggnation sker över fastighetsgräns, finns bestämmelser om påföljder. Om det 

medför betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare att ta bort eller ändra 

anläggningen, behöver denne inte göra detta, utan endast betala ersättning till den som 

får sin mark eller sitt utrymme i anspråkstaget. Dessa bestämmelser gäller endast om 

inkräktandet skedde utan avsikt eller grov vårdslöshet. För att motverka vanvård av 

fastigheter och säkerställa påföljder om det har inträffat, finns bestämmelser om bl.a. 

tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen, expropriation enligt expropriations-

lagen (1972:719), underhållsföreläggande och rivningsföreläggande enligt PBL.  

 

3.5 När rättigheterna används 

I lagtexten finns ingen uppräkning av vilka ändamål som ska tillgodoses genom 

inrättande av gemensamhetsanläggning eller vad som ska betraktas som stadigvarande 

betydelse
166

. På samma sätt finns inte heller uppräknat vilka ändamål som kan 

tillgodoses genom servitut. Eftersom behovet av samverkan kan skilja sig åt från fall till 

fall, blir valet av rättighetslösning inte alltid givet. Därför anses det vara upp till 

lantmätaren att välja den lösning som bäst tillgodoser behoven i varje enskilt fall. Enligt 

propositionen bör dock inrättande av gemensamhetsanläggning vara den bästa lösningen 

i de flesta fall. Lantmäteriet föreslår att sakägarnas önskemål bör ges stor betydelse vid 

beslut om vad som ska inrättas som gemensamhetsanläggning respektive fastighets-

bildningsservitut
167

. 

 

För tredimensionella fastigheter är, som tidigare nämnt, behovet av samverkan 

påtagligt. Fastigheterna måste tillförsäkras rättigheter för att fungera på ett ändamåls-

enligt sätt. För tredimensionella fastigheter som saknar åtkomst till markytan, bör 

trapphus och hissar inrättas. Dessutom måste alla fastigheter tillförsäkras 

utrymningsvägar. Detta löses lämpligtvis med servitut om en fastighet ska ha ensamrätt 

till användningen
168

. Om antalet användare däremot är fler är det mer fördelaktigt att 

inrätta en gemensamhetsanläggning, för att underlätta samverkan. Dessutom anses 

sådana anläggningar som behöver kontinuerligt underhåll och förbättringar, förvaltas 

gemensamt
169

. I sådana fall är inte grannelagsrätten tillräcklig. Samma resonemang kan 

föras när det gäller olika typer av ledningar och ventilationsanläggningar
170

. Antingen 
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löses rättigheter för dessa genom att ledningar dras till varje fastighet eller genom att 

flera fastigheter delar på ledningarna och bildar en gemensamhetsanläggning. 

 

För bärande konstruktionsdelar, tak och fasad kan antingen alla delar ingå i en 

gemensamhetsanläggning eller kan varje del tillhöra respektive fastighet och därmed 

inte vara gemensam. Dessa bör lämpligen inte kunna lösas genom grannelagsrätten. För 

byggnader och anläggningar som är uppdelade på flera fastigheter, bör bärande 

konstruktionsdelar ha stor betydelse eftersom varje fastighet består av sådana
171

. Övriga 

väggar och bjälklag bör kunna omfattas av grannelagsrätten och därmed utgöra 

tillräckligt rättsligt skydd
172

. Ett alternativ till att inrätta gemensamhetsanläggning för 

bärande konstruktionsdelar och stommar är att dra fastighetsgränserna mitt i bjälklag 

och väggar, så att de bärande delarna ingår i fastigheterna. För framför allt tak och fasad 

är det fördelaktigt med en enhetlig skötsel, vilket underlättas genom bildande av 

gemensamhetsanläggning, varför detta är att föredra för sådana konstruktionsdelar
173

. 

Detta bör framförallt vara fördelaktigt i de fall då det är angeläget att tak respektive 

fasad har ett homogent utseende
174

. Annars kan grannelagsrätten vara tillräcklig. 

 

Ett alternativ till att inrätta gemensamhetsanläggning är att bilda gemensamt servitut, 

om endast underhållsansvaret för anläggningen ska regleras
175

. Om ansvaret för 

utförande och drift ska fördelas, är det enda alternativet att bilda gemensamhets-

anläggning, eftersom detta inte går att reglera genom servitutsbildning. 

 

3.6 Tidigare studier 

3.6.1 Lantmäteriets uppföljningsrapport 

Lantmäteriet utkom år 2007 med en rapport med uppföljning av de första årens 

tillämpning av tredimensionell fastighetsindelning
176

. 

 

Tredimensionella fastigheter, har som tidigare nämnt, ofta stort behov av samverkan 

med omkringliggande fastigheter. I beslut om bildande av gemensamhetsanläggning 

eller servitut kan graden av samverkansfrågor variera. Det kan vara svårt att på förhand 

veta vilka konflikter och problem som kan uppstå i framtiden, vilket framgår av 

lantmäterimyndighetens rapport
177

. Det är därför svårt att i besluten reglera sådana 
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situationer som ännu inte har uppstått. Om för många samordningsfrågor regleras kan 

lösningarna bli oflexibla och oöverskådliga för framtiden. Dessutom kan många frågor 

lösas när problemen dyker upp, genom ändringar av besluten. Det blir alltså en fråga om 

att väga detaljeringsgraden mot överskådligheten.  

 

Lantmäteriet har sett en viss motvilja från många fastighetsägare till 3D-fastigheter att 

bilda gemensamhetsanläggningar och servitut för fastighetssamverkan
178

. Detta 

eftersom 3D-fastigheter bildas just för att separera äganderätten och minska 

samverkansbehovet.  Över lag har de även sett att fastighetsägare ofta inte vill bilda 

gemensamhetsanläggning, särskilt när det gäller utländska intressenter, då GA är en 

relativt unik samverkansform för Sverige.  

 

Vid ojämna ägarförhållanden, där den ena fastigheten är mycket större än den andra, 

kan det ibland vara lämpligare med servitut än gemensamhetsanläggning, eftersom detta 

underlättar förvaltningen, anser lantmäteriet
179

. Lantmäteriet anser att servitutet då bör 

bildas med stöd av överenskommelse om underhållsansvar för den tjänande fastigheten. 

 

Vid komplicerade förrättningar, där anläggningarna i sig är komplicerade men även 

antalet rättighetslösningar många, har lantmäteriet märkt att det kan vara svårt för den 

enskilde fastighetsägaren utan fackkunskap att förstå rättigheternas innebörd och var 

gränserna går mellan vad som är enskilt och gemensamt
180

.  

 

Det är inte så vanligt med föreningsförvaltning för gemensamhetsanläggningar
181

. Detta 

tror lantmäteriet beror på att det ofta är ett fåtal inblandade fastighetsägare och att stora 

fastighetsägare som deltar ofta inte vill vara bundna av den föreningsbyråkrati som 

följer av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). 

 

3.6.2 Tidigare examensarbete 

I ett tidigare examensarbete, som berört problem med rättighetshantering vid tredimen-

sionell fastighetsbildning, har det konstaterats att gränsdragning mellan 3D-fastigheten 

och den urholkade traditionella fastigheten inte har varit ett problem
182

. I samma arbete 

konstaterades även att rättigheter bör separeras så långt som möjligt för att minska 

samverkansbehovet. Studien redovisar synpunkter från fastighetsägare om att det är 

viktigt med ett noggrant och tidigt samarbete med lantmäteriet.  
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I arbetet framgick att de problem som uppstått inte hade något samband med 

förvaltningen eller utformningen av rättigheterna. I studien framkom även att det fanns 

problem med att fastighetsägaren inte visste vem som ägde vad i ett servitutsför-

hållande.  
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4. Enkätundersökningen 

 

Enkäten som skickades ut till fastighetsägare till tredimensionella fastigheter och 

fastighetsutrymmen var uppdelad i två delar (se bilaga 1). Del 1 innehöll frågor om 

bildandet av 3D-fastigheten/3D-fastighetsutrymmet samt gemensamhetsanläggningarna 

och servituten för att få reda på vilket inflytande fastighetsägarna haft i beslutandet av 

vilka rättighetslösningar som valts i de enskilda fallen samt deras förståelse för dessa. 

Del 2 innehöll frågor om vilka problem som uppstått med förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningarna och servituten. I de fall fastigheten förvaltas av någon 

annan än fastighetsägaren, kunde fastighetsägaren låta denne svara på del 2.   

 

Totalt har 41 stycken svarat på del 1 av enkäten och 40 stycken på del 2. Alla som har 

svarat på enkäten har inte svarat på samtliga frågor och därför förekommer olika antal 

svarande för respektive fråga. De procentsatser som redovisas i respektive figur avser 

alltså antalet svarande på respektive fråga och det går därför inte att direkt jämföra två 

figurer med varandra. 

 

De frågor med öppna svar i del 2 där de svarande har beskrivit problem med 

förvaltandet av gemensamhetsanläggningar och servitut, har sammanställts under 

kapitel 4.3 Problemkategorier.  

 

4.1 Del 1 – Bildande 

4.1.1 Ombud 

Fråga 3 och 4 i den första delen av enkäten syftar till att undersöka om ombud har 

använts vid förrättningen för bildandet av 3D-fastigheten eller 3D-utrymmet och i så fall 

vilken typ av ombud som har använts. Resultatet visas nedan, se figur 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Om ombud har använts vid förrättningen för 

bildandet av 3D-fastigheten/3D-fastighetsutrymmet (fråga 3) 

Figur 2: Vilken typ av ombud som 

användes vid förrättningen (fråga 4) 
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I mer än hälften av fallen, 61 %, har ombud använts vid bildandet av 3D-fastigheten 

eller 3D-fastighetsutrymmet. Lantmäterikonsult är det typ av ombud som använts mest. 

Jurist användes som ombud i 13 % av fallen. En fjärdedel av de svarande anger att annat 

ombud har använts. I dessa fall har de flesta ändå angett att olika typer av konsulter har 

använts som ombud vid förrättningen. Resterande har angett att de inte vet eller 

kommer ihåg vilken typ av ombud som användes. 

 

Av svaren att döma, verkar det inte finnas någon koppling mellan fastighetsägarens 

inflytande och förståelse för fastighetsindelningen och dess rättigheter och huruvida 

ombud har använts eller inte. Ca 90 % av de fastighetsägare som använt sig av ombud 

har förstått fastighetsindelningen och rättigheterna (jmf figur 7 och 8). Oavsett om 

ombud använts eller inte, anser 77 % att de inte hade velat ha mer inflytande i valet av 

rättighetslösning.  

 

4.1.2 Delaktighet vid förrättningen 

Fråga 5 i enkäten syftar till att undersöka hur stor delaktighet fastighetsägaren upplevt 

att denne haft vid beslutandet av vilken rättighetslösning som valdes (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som svarade på frågan om delaktighet i beslutande av rättighetslösning, har 62 % 

angett ”instämmer” eller ”instämmer helt”.  I de fall de svarande angett att de inte har 

varit delaktiga, kan det vara så att de inte var med vid bildandet, utan förvärvade 

fastigheten i anslutning till det.  Av de som har beskrivit någon typ av problem (se kap. 

4.3) och som svarat på denna fråga har 90 % angett ”instämmer inte alls” ”instämmer 

inte” ”instämmer delvis ”.  

 

Figur 3: Om fastighetsägaren anser att denne varit delaktig i beslutandet av vilken rättighetslösning 

(gemensamhetsanläggning/servitut) som valdes i samband med fastighetsbildningen (fråga 5) 
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Fråga 6 avsåg huruvida fastighetsägaren och lantmätaren hade någon form av dialog om 

vilken rättighetslösning som skulle väljas (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är 58 % av de svaranden som anser att de haft en dialog med lantmätaren om vilken 

rättighet som skulle väljas. Samtliga av dessa anser även att lantmätaren lyssnade på 

deras åsikter. Så många som 42 % av de svarande anger att de inte haft någon dialog 

med lantmätaren. Av de som har haft ombud anser hälften att de inte har haft någon 

dialog med lantmätaren. De svarande kan ha tolkat det som att det är ombudet som haft 

den direkta kontakten och att de själva därmed inte haft någon dialog med lantmätaren. 

Av de fastigheter som har haft problem med rättighetslösningarna (se kap. 4.3), uppger 

67 % att de inte har haft någon dialog med lantmätaren. Resterande som har haft 

problem svarade inte på frågan.  

 

Fråga 8 och 9 syftar till att belysa vems förslag till rättighetslösning som valdes 

respektive om den svarande önskat att denne hade haft mer inflytande i beslutandet av 

vilken rättighetslösning som valdes (se figur 5 och 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Huruvida den svarande anser att denne och lantmätaren hade en 

dialog (mail/brev/telefon/möte) om vilken rättighet som skulle väljas (fråga 6) 

Figur 5: Vems förslag till rättighetslösning 

(gemensamhetsanläggningar/servitut) som valdes i 

slutändan (fråga 8) 

Figur 6: Om den svarande önskat att denne 

hade haft mer inflytande i beslutandet av 

vilken rättighetslösning som valdes (fråga 9) 
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På frågan om vems förslag till rättighetslösning som valdes i slutändan, svarar 38 % att 

det var lantmätarens förslag som valdes. Resterande 62 % anser att förslaget var deras 

eget, ombudets eller gemensamt. Detta tyder på att fastighetsägarna har haft relativt 

stort inflytande över vilken rättighetslösning som valts. Det är 24 % av de svarande som 

anser att de skulle ha velat ha mer inflytande i beslutandet. Ingen av de som anser att 

deras förslag valdes önskade att de hade haft mer inflytande. Detta är ett rimligt resultat, 

eftersom det innebär att de har fått sin vilja igenom. Som framgår av figur 6 är de flesta 

nöjda med det inflytande de har haft, oavsett vems förslag till rättighetslösning som 

valdes. Av de som har beskrivit någon typ av problem (se kap. 4.3) och som svarat på 

fråga 9, har 78 % angett att de önskat att de hade haft mer inflytande i beslutandet av 

valet av rättighetslösning. 

 

4.1.3 Förståelse för fastighetsindelning och rättigheter 

Fråga 10 och 11 av enkäten syftar till att undersöka hur väl fastighetsägarna förstått 

fastighetsindelningen och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av valet av 

rättighetslösning. Resultatet visas nedan, i figur 7 och 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som svarade på frågan om de förstått fastighetsindelningen, har 93 % angett 

”instämmer” eller ”instämmer helt”.  Även om de flesta anger att de har förstått 

fastighetsindelningen, har några uppgett att det funnits problem med gränsdragningen 

(se kap. 4.3 gränsdragning mellan fastigheter). 

Figur 7: Hur väl de svarande instämmer i att de förstått fastighetsindelningen, 

d.v.s. var gränserna till fastigheten går (fråga 10) 
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På frågan om fastighetsägarna har förstått vad valen av rättighetslösningar innebär för 

rättigheter och skyldigheter för dem som fastighetsägare svarar 78 % att de ”instämmer” 

eller ”instämmer helt”.  

 

4.1.4 Inflytande i förvaltningen 

Den sista frågan i del 1 av enkäten (fråga 12) syftar till att undersöka om fastighets-

ägaren har haft något inflytande i förvaltningen av fastigheten och gemensamhets-

anläggningarna/ servituten, i de fall där denne låter någon annan sköta denna 

förvaltning. Se resultatet nedan, figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 41 som svarade på del 1 av enkäten låter 90 % någon annan sköta förvaltningen 

av gemensamhetsanläggningarna och/eller servituten. I de fall fastighetsägaren låter 

någon annan sköta förvaltningen, anser 97 % att de ändå har inflytande i förvaltningen. 

Figur 8: Hur väl de svarande instämmer i att de förstått vad valen av rättighetslösningar 

(gemensamhetsanläggningar/servitut) innebär för rättigheter och skyldigheter för dem 

som fastighetsägare (fråga 11) 

Figur 9: Om fastighetsägaren har inflytande i förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna/ 

servituten i de fall denne låter någon annan sköta denna förvaltning (fråga 12) 
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Antal svarande: 39 

Detta styrks också av att det i de flesta av dessa fall är fastighetsägaren som fyllt i både 

del 1 och del 2 av enkäten. De har alltså ansett sig ha så pass stort inflytande i 

förvaltningen, att de kunnat svara på del 2 rörande förvaltning och problematik. 

 

4.2 Del 2 – Förvaltning och problematik 

Frågorna i del 2 av enkäten har i de flesta fall besvarats av fastighetsägaren. I en 

fjärdedel av fallen har någon annan än fastighetsägaren svarat på enkäten. Hälften av 

dessa har angett att de är förvaltare av fastigheten. Resterande anger att de är 

fastighetschef, sekreterare i bostadsrättsföreningens styrelse eller byggherre. Några av 

dessa skulle indirekt kunna tolkas vara fastighetsägare. 

 

Fråga 4 i del 2 av enkäten syftar till att undersöka om förvaltningen av gemensamhets-

anläggningarna eller servituten och samarbetet med andra berörda fastighetsägare har 

fungerat bra. Resultatet visas nedan i figur 10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de svarande anger 69 % att de ”instämmer” eller ”instämmer helt”. Endast 15 % har 

angett ”instämmer inte” eller ” instämmer inte alls”. De flesta av de som svarat på 

frågan anser alltså att förvaltningen har fungerat bra. De som har angett ”instämmer inte 

alls”, ”instämmer inte” eller ”instämmer delvis” är också de som har beskrivit någon typ 

av problem som har med GA och servitut att göra (se kap. 4.3). Två av de som har 

angett ”instämmer inte” eller ”instämmer delvis” har efter kompletterande uppgifter inte 

visat sig ha med förvaltningen av GA och servitut att göra, utan har istället visat sig röra 

fastigheternas gränsdragning.   

 

Figur 10: Hur väl de svarande instämmer i att förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningarna/servituten och samarbetet med andra berörda 

fastighetsägare har fungerat bra (fråga 4) 
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31% 

69% 

Ja 
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Antal svarande: 39 

18% 

82% 

Ja 

Nej 

Antal svarande: 38 

Fråga 5 avsåg om den svarande anser att det uppstått problem med någon av de 

rättighetslösningar som valts (se figur 11).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt enkätundersökningen anger 31 % av de svarande att det uppstått problem med 

någon av de rättighetslösningar (gemensamhetsanläggning/servitut) som valts. De 

beskrivna problemen redovisas i avsnitt 4.3 Problemkategorier. Tre stycken av de som 

svarat ”nej” har trots detta beskrivit problem i frågorna med öppna svar. En som svarade 

”ja” har visat sig röra problem som inte har med någon rättighet eller 3D-fastighet att 

göra, och tas därför inte upp under kapitlet problemkategorier. Efter denna bedömning 

kan konstateras att de som har upplevt någon typ av problem med någon 

rättighetslösning i verkligheten utgör 36 % av de som svarat på frågan. Det är värt att 

notera att det inte har gjorts någon bedömning av problemens omfattning. Några av de 

svarande har uppgett att problemen har varit små, och i vissa fall har de problem som 

uppstått enkelt kunnat lösas, t.ex. genom att komplettering av rättigheter har gjorts (se 

vidare kap 4.3). 

 

Fråga 8 avser att belysa om det har uppstått något behov av förändringar av beslutet 

sedan bildandet av rättighetslösningarna (se figur 12).  

  

 

 

 

 

 

Figur 11: Om den svarande upplever att någon typ av problem har uppstått med någon 

av de rättighetslösningar (gemensamhetsanläggningar/servitut) som valts (fråga 5) 

 

Figur 12: Om något behov av förändringar av beslutet sedan 

bildandet av rättighetslösningarna har uppstått (fråga 8) 
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86% 

14% 

Ja 

Nej 

Antal svarande: 36 

11% 

89% 

Ja 

Nej 

Antal svarande: 35 

Av de svarande anger 18 % att det funnits ett sådant behov. Några av dessa har även 

beskrivit problem som är att hänföra till kategorin behov av komplettering av rättighet 

(se kap. 4.3.1).  

 

Fråga 9 syftar till att undersöka om de svarande är nöjda med den eller de 

rättighetslösningar som valdes (se figur 13). Fråga 12 rör huruvida de svarande tycker 

att någon annan rättighetslösning hade varit att föredra eller inte (se figur 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de svarande anger 86 % att de är nöjda med de rättighetslösningar som valdes. 

Totalt anger 11 % av de svarande att en annan lösning hade varit att föredra. Av de som 

inte är nöjda med den rättighetslösning som valts, anser 60 % att en annan 

rättighetslösning hade varit att föredra. Endast en av de som är nöjda tycker ändå att en 

annan rättighetslösning hade varit att föredra. Hälften av de som svarat att någon annan 

rättighetslösning hade varit att föredra tror att problemen hade kunnat undvikas med den 

lösningen (fråga 14).   

 

Fråga 13 avsåg vilken rättighetslösning som hade varit att föredra. En uppger att servitut 

skulle valts istället för gemensamhetsanläggning. En annan uppger att någon annan 

rättighetslösning än servitut skulle valts istället för GA. Denne verkar ha missförstått 

frågan, då denne även uppgett att det inte hade varit att föredra att ha någon annan 

rättighetslösning. Denne hade hellre velat lösa frågan inom den egna fastigheten, och på 

så sätt undvikit att bilda någon rättighet över huvud taget. En tredje anser att någon 

annan rättighetslösning än GA skulle valts istället för servitut. Denne anser att det hade 

varit bättre om denne ägde hela byggnaden. 

 

Även om syftet med del 2 av enkäten var att belysa de problem som uppstått med 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningar och servitut vid 3D-fastighetsbildning, 

inkluderades även en fråga rörande de svarandes positiva synpunkter. Fråga tio syftade 

till att undersöka vad fastighetsägarna var mest nöjda med när det kommer till den 

Figur 13: Om den svarande är nöjd med den/de 

rättighetslösning(ar) som valdes (fråga 9) 

 

Figur 14: Om någon annan rättighetslösning 

hade varit att föredra (fråga 12) 
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rättighetslösning som valts. Av svaren framkom att de svaranden bland annat är nöjda 

med att båda parter förstått innebörden av beslutet och att lösningarna som valts är 

transparenta och tydliga för de inblandade. En annan kommentar var att allt fungerar bra 

efter att en komplettering av det ursprungliga beslutet gjordes. En annan fastighetsägare 

nämner att de valde de rättighetslösningar som var lämpliga utifrån byggnadens 

förutsättningar. En annan synpunkt var att endast ett servitut av flertalet rättigheter har 

orsakat problem. 

 

En fastighetsägare vill framföra att lantmätaren var otroligt noggrann och lyhörd vid 

bildandet av servituten och att allt har fungerat utan problem. Denne nämner att de 

studerat några förrättningar av 3D-fastigheter som gjorts tidigare för att kunna ta lärdom 

av dessa. En annan anger att driften av fastigheten med de servitutsupplåtelser och 

gemensamhetsanläggningens förvaltning fungerar bra och i överensstämmelse med 

förutsättningarna som lades fram vid förrättningen.  

 

Dokumentationen över lantmäteriförrättningen är också något som de varit nöjda med. 

En fastighetsägare anger att inga problem alls har uppstått med de rättighetslösningar 

som valts men påpekar samtidigt att det är en okomplicerad 3D-fastighet som inte har så 

många rättigheter knutna till sig. En positiv kommentar om gemensamhetsanläggningar 

som framkommit i undersökningen är att drift- och underhållskostnader kan fördelas bra 

via andelstal. 

 

4.3 Problemkategorier 

Av de totalt 40 fastighetsägarna som svarade på del 2 av enkäten, anser 14 stycken att 

det har uppstått någon typ av problem avseende gemensamhetsanläggningar och/eller 

servitut. Dessa är fler än de som svarat att det har uppstått någon typ av problem med 

någon av de rättighetslösningar som valts, eftersom några av de som svarat nej på 

frågan ändå har beskrivit någon typ av problem under någon av de andra frågorna (se 

figur 15).  

 

De problem som beskrivs i detta avsnitt är tagna från enkätsvaren från del 2. Frågorna 

rörde problem med GA och/eller servitut, men det har även framkommit att det har 

funnits problem med gränsdragning mellan fastigheter, vilket även redovisas nedan. För 

att få bättre förståelse för de beskrivna problemen, har akter ur fastighetsregistret 

studerats och kompletterande frågor ställs till fastighetsägarna i de fall där svaren varit 

oklara. Problemen har kunnat delas in i kategorierna behov av komplettering av 

rättighet, rättighet saknas helt, drift, gränsdragning mellan fastigheter, övrigt och ej att 

hänföra till 3D. Nedan redovisas hur många fastigheter som har haft problem som är att 
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hänföra till respektive kategori. En och samma fastighet kan ingå i flera olika 

kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Behov av komplettering av rättighet 

Till denna kategori hör fall där problem har uppstått med en eller flera rättigheter, 

gemensamhetsanläggningar och/eller servitut, så att komplettering har behövt göras. 

Antingen har detta redan åtgärdats eller är det något som skulle behöva göras enligt 

fastighetsägaren. 

 

Fall 1  

En 3D-fastighet som haft problem med detta är en bostadsfastighet, som utgörs av de 

övre planen i flera byggnader (se bild 3). De nedre planen tillhör en traditionell fastighet 

med bostäder och lokaler. Den urholkade fastigheten har servitut som avser rätt att 

bibehålla, underhålla och förnya befintliga antenner samt tillhörande ledningar på den 

tredimensionella fastigheten. Servitutets läge redovisas inte på kartbilagan, vilket ägaren 

till fastigheten upplever som ett problem, då det försvårar för denne att hävda sin rätt 

vid förändring av antalet antenner och dess placeringar.  

 

Antagligen blir det inte några problem med hur många och var den andre ägaren får 

placera sina antenner, eftersom de befintliga antenner som avses med servitutet faktiskt 

är ett visst bestämt antal och har en viss bestämd placering. Det är dock förståeligt att 

lantmätaren inte valt att lokalisera servitutet, då handlingarna inte bör göras mer 

detaljerade än nödvändigt så att lösningen blir flexibel. Om servitutet innebär för stora 

Figur 15. Antal fastigheter som ingår i respektive problemkategori. 
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problem och antennerna istället skulle kunna användas gemensamt, kan gemensamhets-

anläggning vara en lämpligare lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2  

En annan tredimensionell fastighet där det uppstått problem med befintliga rättigheter, 

är en bostadsfastighet som utgör de övre planen i två byggnadskroppar (se bild 4 och 5). 

Denna urholkar en traditionell fastighet, som har lokaler och garage i de nedre planen. 

Ägaren till 3D-fastigheten uppger att avgränsningar för och innehåll i servitut och 

gemensamhetsanläggningar inte har varit klart definierade i vissa fall och därför krävt 

kompletterande förhandlingar med ägaren till den underliggande fastigheten. 

Fastigheten har ett servitut för garageplatser i nedre plan och deltar i gemensamhets-

anläggning för bl.a. soprum och garageport samt har ett servitut för ett annat soprum.  

 

 

 

 

Bild 3. Horisontell genomskärning av fall 1. 

Bild 4. Horisontell genomskärning av fall 2. Bild 5. Vertikal genomskärning av fall 2. 
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Servitutet för parkeringsplatserna har lett till oklarheter beträffande drift och underhåll 

av ytan mellan garageporten och parkeringsplatserna, som inte var rättsligt säkrad. 

Denna yta, samt belysning, har senare lagts till i gemensamhetsanläggningen. 

Gemensamhetsanläggningen ändrades även genom att soprummet inte längre skulle 

ingå, då servitutet för soprum var tillräckligt. 

 

Fall 3  

Ytterligare en fastighet där ägaren upplever att det funnits behov av komplettering av en 

rättighet, är en tredimensionell fastighet för hotell- och restaurangändamål. Den 

urholkar en traditionell fastighet med kommersiella lokaler. Det fanns problem med 

gränsdragning och ägarfrågor gällande gemensamhetsanläggning för avlopp, vatten och 

värme. Tillägg av en undervattenmätare behövde göras.  

 

Det är oklart om undervattenmätaren var en del av problemen, då den svarande inte 

uppgav detta. Det framgår inte heller av handlingarna huruvida tillägget berodde på att 

anläggningsdelen inte tagits hänsyn till vid det ursprungliga beslutet, eller om under-

vattenmätaren tillkommit i efterhand och beslutet då behövde omprövas.  

 

4.3.2 Rättighet saknas helt 

I några fall har fastighetsägaren upplevt problem med anordningar som inte är rättsligt 

säkrade, och som berör både den egna fastigheten och andra fastigheter. Antingen har 

rättigheten inte säkrats vid bildandet av fastigheten eller så har nya förhållanden uppstått 

som gjort att en rättighet behöver bildas. 

 

Fall 1  

En fastighet där ägaren har upplevt sådana problem, är en traditionell fastighet med ett 

tredimensionellt fastighetsutrymme (se bild 6). På fastigheten stod ursprungligen en 

byggnad som kompletterades med ytterligare en byggnadskropp, och utgör idag en 

hotellbyggnad. Det tredimensionella fastighetsutrymmet utgörs av den kompletterade 

byggnadskroppen (1:2 (3D) i bilden). Under markplan har en garagebyggnad uppförts, 

som utgör en egen 3D-fastighet (1:3 i bilden). Denna och 3D-fastighetsutrymmet 

urholkar en traditionell fastighet (1:1 i bilden). Hotellfastighetens 3D-fastighetsutrymme 

ligger ovanpå garagefastigheten. För att säkra rättigheter till pelare och trapphus för 

hotellfastigheten, har officialservitut bildats för dessa ändamål. Detta är den enda 

rättigheten som finns för fastigheten. Ägaren till hotellfastigheten har upplevt att det 

funnits problem med att rättighet saknas för ledningar och uppger att avtal har behövt 

upprättas i efterhand. Enligt ägaren borde dessa rättigheter ha säkrats redan vid 

bildandet av fastigheten. 
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Ledningar hör till ändamål som vanligen brukar säkras vid bildande av tredimensionella 

fastigheter. Det hade kanske varit lämpligare att reglera detta redan vid bildandet av 

fastigheten.  

 

Fall 2  

Ägaren till en hyreshusfastighet, som är en ren 3D-fastighet, anger att det har funnits 

problem med en parkeringsautomat som tillhörde fastigheten men som stod på 

kommunens mark och inte var rättsligt säkrad. Automaten står på allmän platsmark, 

varför det inte går att upplåta utrymmet för gemensamhetsanläggning. Därför pågår 

diskussioner om att upprätta ett servitutsavtal för markområdet till förmån för 

anläggningssamfälligheten, mot en ersättning som motsvarar den arbetsinsats som 

kommunen har lagt ner i denna fråga, och för arbetet att skriva ett avtalsförslag. 

 

Även i detta fall borde rättigheten ha säkrats redan vid bildandet av fastigheten. 

Fastighetsägaren upplever dock inte detta som något stort problem, då det har kunnat 

lösas på ett enkelt sätt i efterhand. 

 

Fall 3  

En tredimensionell bostadsfastighet utgör del av en byggnad och urholkar en traditionell 

fastighet (se bild 7). Fastigheten har tillgång till garage som finns i byggnaden, men 

ingen rättighet finns för detta. Ägaren uppger att denne är missnöjd med nuvarande 

lösning och säger att de nu har börjat diskutera vilken rättighetslösning som ska väljas. 

Vid bildandet av fastigheten fanns inga problem för de boende att få tillgång till 

parkeringsplatser på den andra fastigheten. Efter att den andra fastighetsägaren sänkt 

parkeringsavgifterna, ökade efterfrågan på platserna, och de boende fick svårare att få 

Bild 6. Horisontell genomskärning av fall 1. 



 

 

59 

parkeringsplatser. Ägaren till 3D-fastigheten upplever att ägaren av garaget prioriterar 

sina lokalhyresgäster. Denne anser även att servitut skulle ha bildats för parkerings-

platserna redan vid bildandet av fastigheten.  Ägaren anger att de nu vill säkra 

rättigheten för att inte bostadspriserna och antalet potentiella köpare ska sjunka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fastighet i innerstaden, som denna, behöver inte ha tillgång till parkeringsplatser för 

att vara lämplig för sitt ändamål enligt FBL 3:1. Lantmätaren har troligen bedömt att 

fastigheten blir lämplig utan att säkra rättighet för parkeringsplatserna. Fastighetsägaren 

kan ändå i efterhand lämna in ansökan om bildande av officialservitut, alternativt 

upprätta servitutsavtal med ägaren till garagefastigheten. 

 

Fall 4  

I en annan tredimensionell bostadsfastighet, som utgörs av de övre planen i två 

byggnadskroppar har det också uppstått problem med att utrymmen inte är rättsligt 

säkrade. 3D-fastigheten urholkar en traditionell fastighet, som har lokaler och garage i 

de nedre planen. Ägaren till 3D-fastigheten menar att de förråd som de har tillgång till i 

underliggande fastighets källarplan, inte var rättsligt säkrade vilket innebar ett problem. 

Det har nu bildats ett servitut för dessa. Fastighetsägaren anser att detta är något som 

skulle ha lösts redan vid bildandet av 3D-fastigheten. 

 

4.3.3 Drift 

Till denna kategori hör fall där rättighetslösningarna är fullständiga men där det uppstått 

problem med driften av dessa.  

Bild 7. Horisontell genomskärning av fall 3. 
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Fall 1  

En fastighet där ägaren upplever att det har funnits problem med driftfrågor, är en 

tredimensionell fastighet med kommersiella lokaler, som urholkar en traditionell 

bostadsfastighet (se bild 8 och 9). Ägaren av denna fastighet har upplevt problem med 

ett servitut rörande rätt till utrymme för transport av sopor. De båda fastigheterna ingår 

även i gemensamhetsanläggning för soptransporter genom en hiss, som belastar den 

kommersiella fastigheten. Ägaren till den kommersiella fastigheten anser att 

sophämtningen skapar olägenheter och tvister, bl.a. beträffande tillgänglighet för den 

andra fastighetsägarens avfallsentreprenör vid hämtning samt mellanlagring av 

bostadsfastighetens sopor inom deras fastighet. Det har även uppkommit olägenheter i 

form av spill från sopkärl som orsakat att skadedjur tagit sig in i utrymmet. Ägaren 

menar att det i efterhand har kunnat konstateras att utrymme för sophämtningen skulle 

ha förlagts inom respektive fastighet. I det stora hela borde fastigheterna separeras från 

varandra i största möjliga utsträckning, för att förvaltningen ska bli så bekymmersfri 

som möjligt, anser ägaren. 

 

 

 

 

Eftersom de båda fastigheterna som berörs av gemensamhetsanläggningen och 

servitutet har helt skilda verksamheter, kan det i det här fallet konstateras att 

sophanteringen kunde ha separerats för de båda fastigheterna.  

 

Fall 2  

Ägaren till en bostadsfastighet, som utgör en ren 3D-fastighet, uttryckte att problem har 

uppstått med förvaltningen av en gemensamhetsanläggning för trapphus, hissar, 

städrum, utrymningstrappor, abonnentcentral samt kallvatten-, varmvatten- och 

värmemätare. Fastigheten urholkar en traditionell fastighet för kommersiella ändamål. 

Ägaren menar att den förvaltningsform som har valts, föreningsförvaltning, innebar 

Bild 8. Horisontell genomskärning av fall 1. Bild 9. Vertikal genomskärning av fall 1. 
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mycket administration och pappersarbete. Ägaren anser att delägarförvaltning därför är 

att föredra och att de nu tänker bilda en sådan. Denne tror även att problemen som 

uppstått skulle ha kunnat undvikas om servitut hade valts som rättighetslösning istället 

för gemensamhetsanläggning.  

 

En ändring till delägarförvaltning, som ägaren vill ha, kan vara en lämpligare lösning, 

då det endast är två deltagande fastigheter. Lantmäteriet anser också att 

delägarförvaltning är lämpligast när ett fåtal fastighetsägare är inblandade. Servitut som 

rättighetslösning kanske inte är att föredra framför GA, eftersom de ändamål som GA:n 

avser utnyttjas gemensamt, och för vilken driftskostnader delvis måste kunna regleras. 

 

Fall 3  

En 3D-fastighet för bostäder utgörs av de övre planen i flera byggnader (se bild 10). De 

nedre planen tillhör en traditionell fastighet med bostäder och lokaler. Ägaren till 3D-

fastigheten uppger att det hade underlättat om denne ägde även markplanen i 

byggnaderna. Ägaren menar att eventuella framtida problem med fördelning av 

kostnader för snöskottning och annan skötsel av markplanet på så sätt skulle undvikas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De problem som ägaren oroar sig för tycks röra det servitut som ger denne rätt att ta sig 

mellan entrén och den gemensamma vägen, över den andra fastigheten. Eftersom denne 

vill kunna reglera kostnader för skötsel kan gemensamhetsanläggning vara en 

lämpligare lösning. Propositionen
183

 anger även att inrättande av GA bör vara den bästa 

lösningen i de flesta fall. 

                                                 
183

 Prop. 2002/03:116, s. 66 

Bild 10. Fall 3. 
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Fall 4  

En fastighet som ingår i denna kategori är en traditionell fastighet med ett 3D-

fastighetsutrymme med lokaler under markplan. Fastighetsutrymmet urholkar en 

traditionell fastighet. Fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning för soprum och 

lastkaj. Förvaltaren till fastigheten upplever att det blev problem med åtkomst till 

gemensamhetsanläggningen, när den andra deltagande fastigheten bytte ägare och 

förvaltningsorganisation. Passersystem byttes ut utan att denne blev informerad och 

hyresgäster blev utelåsta och kom inte åt soprum. Bytet av fastighetsägare ledde även 

till att lastkajen inte blev snöröjd. 

 

De driftproblem som har uppstått, beror inte på valet av rättighetslösning. Problemen 

tyder mer på att det har funnits kommunikationsproblem mellan ägarna av de båda 

fastigheterna som deltar i gemensamhetsanläggningen.   

 

4.3.4 Gränsdragning mellan fastigheter 

I ett par fall har fastighetsägaren angivit att det har funnits problem kring gräns-

dragningen mellan den egna fastigheten och angränsande fastighet.  

 

Fall 1  

En av dessa fastigheter är en bostadsfastighet som utgör en 3D-fastighet och urholkar en 

traditionell fastighet med lokaler och garage (se bild 11 och 12). Problem har uppstått 

med gränsdragningen till den underliggande garagefastigheten. Bjälklaget ingår i 

bostadsfastigheten och garagetakets ytskikt tillhör garagefastigheten. Fastighetsägaren 

uppger att ägaren till garagefastigheten har dragit elledningar samt satt upp belysning 

och rörelsedetektor i taket till garaget. Ägaren menar att den andre ägaren borde ha 

kontaktat dem i förväg. Ägaren anser även att det hade varit bättre om denne hade ägt 

båda fastigheterna, eftersom denne då hade kunnat utnyttja fastigheten bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11. Horisontell genomskärning av fall 1. Bild 12. Horisontell genomskärning av fall 1, närbild. 
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I det här fallet är det oklart hur stor del av bjälklaget som har berörts av åtgärderna. 

Eftersom det berör elledningar är det troligt att inte så mycket mer än ytskiktet berörs. 

Om någon del av bjälklaget har påverkats, skulle det ändå kunna tänkas att 

grannelagsrätten blir tillämplig. I just detta fall är det därför inte troligt att problemen 

skulle ha lösts genom att gränsen istället drogs mitt i bjälklaget. Det beror dock på hur 

förutsättningarna är. Om det i förväg går att förutse att någon eller båda av fastigheterna 

behöver kunna utnyttja mer utrymme än ytskiktet, kan det vara lämpligare att dra 

fastighetsgränsen mitt i bjälklaget. En sådan lösning diskuterades även i detta fall, men 

av de två möjliga lösningarna som lades fram av lantmätaren, var fastighetsägarna 

överens om att dra gränsen vid ytskiktet. Hur resonemanget fördes kring respektive 

lösning är inget som framgår av sammanträdesprotokollen. 

 

Fall 2  

En annan fastighet som hade liknande problem är en traditionell industrifastighet med 

tre stycken 3D-fastighetsutrymmen för källarutrymme och kulvert. Till fastigheten hör 

även ett fastighetstillbehör i form av oljepåfyllningsstation med tillhörande byggnad, 

ledningar och oljeavskiljare. Den urholkade fastigheten är även den en industrifastighet. 

Ägaren upplever att gränsen mellan fastigheterna är något oklar och att det inte står klart 

vem som är ansvarig när olja läcker från den ena fastigheten till den andra. 

 

Det framgår inte av svaren för vilken del av fastigheten gränsen är oklar, den 

traditionella eller den tredimensionella delen.  Problemet behöver alltså inte vara att 

hänföra till problem som är generella för tredimensionella fastigheter och 

fastighetsutrymmen. 

 

4.3.5 Övrigt 

Till denna kategori hör problem rörande GA och/eller servitut som är att hänföra till 

tredimensionell fastighetsbildning, men som inte går att klassificera som någon av de 

andra problemkategorierna. 

 

Fall 1   

En fastighetsägare har uttryckt oro inför att problem ska uppstå i framtiden. Denne äger 

en traditionell fastighet bebyggd med två punkthus för bostäder (se bild 13). Till 

fastigheten hör även ett tredimensionellt utrymme för garage och förråd som urholkar en 

traditionell bostadsfastighet. Den urholkade fastigheten är ännu inte bebyggd. Ägaren 

till fastigheten med 3D-fastighetsutrymmet menar att inga problem finns i dagsläget. 

Om byggrätten utnyttjas kan det däremot komma att uppstå problem med VA och el, 

menar fastighetsägaren. Dessa skulle behöva gå genom takbjälklaget och anslutas till 
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VA-huvudledningar och elledningar i förrådets betonggolv. Arbetets utförande skulle 

kräva utrymning av 35 stycken förråd fördelade på ca 1000 kvadratmeter, menar ägaren. 

Anläggningarna skulle dessutom uppta stora utrymmen av förråden. Ägaren menar att 

det inte går att förutse hur stora dessa utrymmen skulle komma att bli och inte heller hur 

detta skulle kunna kompenseras. Byggrätten skulle, om denna utnyttjas, dessutom 

blockera in- och utfart till dennes fastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättigheter för den traditionella fastigheten finns för gångväg, vattenledning, 

avloppsledning och fjärrvärme. I detaljplanen för området, som är upprättad efter dessa 

rättigheter, har det förutsatts att det kan bli aktuellt med kompletterande fastighets-

bildningsåtgärder för att den traditionella fastigheten ska kunna bebyggas. De problem 

som fastighetsägaren oroar sig för tycks ha tagits hänsyn till vid planläggningen och kan 

därför lösas när det blir aktuellt med byggnation. 

 

4.3.6 Ej att hänföra till 3D 

En del av de problem som har framkommit av enkäten kan inte hänföras till tredimen-

sionell fastighetsbildning. De problem som hör till denna kategori berör fastighets-

gränser, gemensamhetsanläggningar eller servitut på något sätt. Dessa har ändå valts att 

belysas, trots att de även kan uppstå för traditionella fastigheter. 

 

Fall 1   

En fastighet som hör till denna kategori är en traditionell fastighet med ett 3D-

fastighetsutrymme (se bild 14). Utrymmet urholkar en traditionell fastighet. 

Fastighetens användning är bensinstation och bostäder. Fastigheten deltar bl.a. i en 

gemensamhetsanläggning för torgplats. Fastighetsägaren anser att torgplatsen är en yta 

som är mer eller mindre tillgänglig för allmänheten och att kommunen har tvingat denne 

Bild 13. Horisontell genomskärning av fall 1. 
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att delta i denna. Det beslutades om inträde av fastigheten i GA:n efter att dess 

fastighetsutrymme avstyckats från den urholkade fastigheten. Till grund för beslutet 

ligger ett exploateringsavtal mellan ägaren och kommunen, i vilket det anges att 

fastigheten ska ingå i GA:n. Fastighetsägaren upplever att deltagandet var en 

förutsättning för att få en byggrätt. Ägaren anser även att GA:n genererar stora 

förvaltningskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har genom avtalet indirekt tvingat den enskilde fastighetsägaren att stå för 

anläggningens kostnader, vilket annars skulle bekostats av kommunen. I detaljplanen 

har torget utlagts som gx-område, vilket innebär att ytan ska hållas tillgänglig för 

gemensamhetsanläggning och allmän gång- och cykeltrafik. Torg brukar normalt 

utläggas till allmän plats, och därmed bekostas av kommunen. Dessutom finns intill 

torgytan som utlagts som gx-område, en större torgyta som utlagts som allmän plats. 

Kommunen har alltså gjort olika bedömningar av de båda torgen. Om förutsättningarna 

för anläggningen skulle prövats i en förrättning, skulle fastighetsägaren troligen inte 

kunna tvingas med, då det förmodligen inte kan anses som väsentlig betydelse att delta i 

GA för torg.  

 

Fall 2   

Ägaren till en industrifastighet uppger att det enligt bolagets regler inte får förvaras 

brännbart material mindre än sex meter från byggnaden. Denne menar att ägaren till 

angränsande fastighet inte har tagit hänsyn till dessa regler vid förvarande av brännbart 

material på den egna fastigheten, då denne inte har någon skyldighet att ta hänsyn till 

reglerna. 

 

Det finns inte någon rättighet som reglerar förvarande av brännbart material. Om 

skyddsbestämmelserna är att hänföra till industrifastighetens behov, skulle eventuellt ett 

Bild 14. Horisontell genomskärning av fall 1. 
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negativt servitut som reglerar detta och som belastar den angränsande fastigheten, kunna 

skapas.   

 

Fall 3  

En 3D-fastighet för bostäder utgörs av de övre planen i flera byggnader (se bild 15). De 

nedre planen tillhör en traditionell fastighet med bostäder och lokaler. Vägen framför 

byggnaderna utgör gemensamhetsanläggning, i vilken även två andra fastigheter ingår. 

3D-fastigheten har andelstalet 7/10, vilket ägaren anser är alldeles för högt i förhållande 

till dennes nytta och användning av anläggningen. Ägaren menar även att denne inte 

hade någon möjlighet att påverka beslutet om andelstalen, då GA:n bildades innan köpet 

av fastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägen går till största delen framför byggnaderna som, till största delen, ingår i 3D-

fastigheten. Dennes fastighet består troligtvis av flest antal lägenheter av de deltagande 

fastigheterna, då denna utgörs av flera byggnadskroppar och merparten av 

våningsplanen i dessa. Lantmäteriet har, troligen av denna anledning, gjort bedöm-

ningen att 3D-fastigheten har både störst nytta och användning av anläggningen, och 

därför tilldelats så högt andelstal. Det spelar ingen roll vem som äger fastigheten när 

andelstalen sätts, eftersom dessa ska väljas utifrån fastighetens nytta och användning. 

 

Fall 4   

Fastighetsägaren till en tredimensionell fastighet har upplevt problem med ett 

officialservitut avseende parkeringsplatser. Problemet bestod i att när fastigheten som 

belastas av servitutet bytte ägare, kände den nya ägaren inte till detta. Idag fungerar det 

dock utan problem. 

 

Vid köp av en fastighet är köparen själv skyldig att ta reda på vilka officialservitut som 

belastar fastigheten. Hade det däremot rört sig om ett avtalsservitut, hade säljaren varit 

skyldig att informera köparen om servitutet för att detta ska fortsätta gälla. Eftersom 

fastighetsägaren i detta fall är ett bolag, är det möjligt att det inte är samma person som 

Bild 15. Horisontell genomskärning av fall 3. 
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tecknade köpekontraktet och som hade diskussionen om servitutet. I sådant fall är det 

inte konstigt att den sistnämnde inte kände till servitutet, men denne bör ändå ha 

informerats om detta. 
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5. Avslutande kommentarer 

 

Detta arbete har inriktat sig på problematik rörande rättighetslösningarna gemensam-

hetsanläggningar och officialservitut som bildats i samband med tredimensionell 

fastighetsbildning. Fastighetsägarnas delaktighet vid bildandet av fastigheten och dess 

rättigheter samt deras förståelse för dessa har studerats. Detta för att ta reda på om det 

föreligger något samband mellan deras delaktighet och förståelse samt de problem som 

har uppstått. Tredimensionell fastighetsindelning används i allt större utsträckning, då 

det är ett lämpligt alternativ till traditionell fastighetsbildning när ägarstrukturen 

behöver separeras. Dock är denna typ av fastighetsbildning fortfarande under utveckling 

och fortfarande finns saker att förbättra. Denna enkätstudie syftar till att belysa de 

problem som faktiskt har uppstått, oavsett hur många och hur omfattande dessa är. För 

att urskilja de fall där det kan tänkas finnas problem, har ett urval gjorts av alla 3D-

fastigheter som har bildats. Genom att belysa dessa problem, kan lärdomar tas för att 

kunna förbättra tillämpningen av gällande lagstiftning. 

5.1 Analys 

Enkätstudien har inte kunnat påvisa något samband mellan fastighetsägarens inflytande 

och förståelse för fastighetsindelningen och dess rättigheter, och huruvida ombud har 

använts eller inte. De flesta fastighetsägare har förstått fastighetsindelningen och 

rättigheternas innebörd och anser även att de inte hade velat ha mer inflytande i 

beslutandet av vilken rättighetslösning som skulle väljas. En fjärdedel av de svarande 

anser dock att de hade velat ha mer inflytande. Detta kan tolkas som att lantmätaren inte 

har tagit hänsyn till fastighetsägarens önskemål om valet av rättighetslösning, vilket ska 

ges stor vikt enligt propositionen. En fjärdedel är en relativt hög andel, varför 

lantmätarens lyhördhet för fastighetsägarnas åsikter kan förbättras. 

 

Drygt 40 % anser att de inte har haft någon dialog med lantmätaren om vilken 

rättighetslösning som skulle väljas. Samtliga av de som anger att de haft en dialog med 

lantmätaren kände dock att lantmätaren lyssnade på deras åsikter. Det tyder på att det är 

viktigt med en tidig dialog mellan lantmätaren och fastighetsägaren. Övervägande del, 

67 %, av de fastighetsägare som har uppgett att de har någon typ av problem, har också 

angett att de inte har haft någon dialog. Resterande svarade inte på frågan. Alltså 

svarade ingen av dessa att de hade haft någon dialog. Detta tyder på att det är risk att 

problem uppstår om det inte har funnits en tidig dialog mellan lantmätaren och 

fastighetsägaren. Många framtida oklarheter och missförstånd skulle därmed kunna 

undvikas, så att den bästa lösningen istället väljs från början. De flesta av de 

fastighetsägare som har uppgett att de har haft någon typ av problem önskar även att de 

hade haft mer inflytande i valet av rättighetslösning. 
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Över 90 % av de svarande tycker att de förstått fastighetsindelningen och knappt 80 % 

anser att de förstått vad valet av rättighetslösning innebär för rättigheter och 

skyldigheter. I de fall där problem med fastighetsgränser och rättigheter har uppstått, har 

det i enkätsvaren inte framkommit att det skulle bero på att det är brist i förståelsen av 

dessa. Ingen av dem som uppgett att de haft problem med gränsdragning mellan 

fastigheter, har uppgett att det skulle bero på svårigheter att förstå förrättnings-

handlingarna. Något som ändå kan påpekas är vikten av att använda ett tydligt 

ritningsunderlag och tydliga handlingar. Det är även viktigt att lantmätaren får 

fastighetsägaren att förstå vad de olika lösningarna innebär. Som lantmäteriet har 

konstaterat, bör inte handlingarna göras för detaljerade, eftersom de då kan bli 

oöverskådliga och oflexibla. Det som ska göras är att väga detaljeringsgraden mot 

överskådligheten. I synnerhet när byggnaden ännu inte är uppförd, är det svårt att kunna 

förutse vilka rättigheter som behöver säkras och vilka problem som kan tänkas uppstå.  I 

sådana fall är det bättre att fatta preliminärbeslut, som kan kompletteras efteråt.  

 

Av betydelse är även att klargöra för fastighetsägaren att beslutet inte endast kan 

grundas på dennes egna önskemål, utan främst på vad som är bäst utifrån fastighetens 

förhållanden. En fastighetsägare ansåg att denne inte hade någon möjlighet att påverka 

beslutet av andelstalen för en gemensamhetsanläggning, då dessa bestämdes innan 

denne köpt fastigheten. Andelstalen bestäms utifrån fastighetens nytta och beräknade 

användning, och är alltså oberoende av vem som äger fastigheten. Det har framkommit 

att där tidigare 3D-förrättningar har studerats innan bildandet av den egna 3D-

fastigheten, har fastighetsägaren tyckt att det har varit lättare att förstå vad olika 

lösningar innebär. Därför kan det vara lämpligt att lantmätaren tillsammans med 

fastighetsägaren studerar tidigare förrättningar, för att öka förståelsen för vad denna 

innebär för fastighetsägaren. Efter studier av förrättningsakter kan konstateras att endast 

ett fåtal lantmätare har använt sig av 3D-modeller för att beskriva fastighetens 

utbredning. En del har även ritat ut gränser i fotografier. Dessa akter var lätta att förstå 

och det var enkelt att skaffa sig en överblick över fastighetens indelning. Detta är något 

som bör utvecklas och användas i större utsträckning för att öka förståelsen för både 

befintliga och framtida fastighetsägare. 

 

De flesta, 86 %, är nöjda med den rättighetslösning som har valts i deras fall. Endast ett 

fåtal anger att en annan rättighetslösning hade varit att föredra, och tror att problemen 

hade kunnat undvikas med den lösningen. Närmare 70 % av de svarande anger att 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningar och servitut och samarbetet med andra 

berörda fastighetsägare har fungerat bra. 

 

Av de svarande är det dock 36 % som har beskrivit någon typ av problem och 86 % av 

dessa har haft problem som är att hänföra till tredimensionell fastighetsindelning. 36 % 
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är en relativt hög siffra. Dock bör återigen påpekas att detta är en andel av de som valts 

ut och som kan tänkas ha problem, och inte en andel av alla 3D-fastigheter och 

fastighetsutrymmen som bildats. Däremot kan inte uteslutas att de fastigheter som 

exkluderats från denna studie inte har haft några problem. Problemen har kunnat delas 

in i kategorierna behov av komplettering av rättighet, rättighet saknas helt, drift, 

gränsdragning mellan fastigheter, övrigt och ej att hänföra till 3D. Alla kategorier 

förekommer i ungefär samma omfattning. Tillsammans är kategorierna behov av 

komplettering av rättighet och rättighet saknas helt störst av kategorierna. Ofullständiga 

rättigheter kan därför ses som det problem som är vanligast förekommande. Av 

förrättningsakterna att döma verkar det som att det i ca hälften av fallen beror på att 

lantmätaren inte tagit med delar som borde ha ingått i rättigheten från början och inte på 

att ändrade förhållanden har uppstått. Tydliga exempel på detta är att ledningar, förråd 

och väg till garageplatser inte säkrats vid bildandet av fastigheten. För att undvika att 

rättigheter inte säkras, är det viktigt att lantmätaren är noggrann med att kontrollera 

detta och vid behov även rådgör med kollegor. 

 

Det är rimligt att anta att gränsdragning mellan fastigheter kan ge upphov till problem, 

eftersom 3D-fastigheter ofta är komplicerade till sin struktur, med många rättigheter och 

omfattande beslutshandlingar. Detta har i denna studie dock inte visat sig vara något 

vanligt förekommande problem. Detta kan tänkas hänga ihop med att handlingarna är 

tydliga, men är inget som kan styrkas av resultatet i denna undersökning. 

 

Syftet med att bilda 3D-fastigheter och fastighetsutrymmen är att kunna dela upp 

ägandestrukturen, exempelvis då olika användningsområden behöver separeras. Det kan 

konstateras att problemen som framkommit har uppstått just på grund av de olika 

användningsområdena, som i många fall varit helt skilda, t.ex. kommersiell verksamhet 

i kombination med bostäder. Detta verkar bero på att ägarna då ofta har olika ambitioner 

och kunskapsnivåer. Om användningen är densamma för båda fastigheterna, t.ex. 

bostäder, bör det inte vara lika stor risk för samverkansproblem. Med helt skilda 

verksamheter kan det bli svårt att hitta en lösning som passar båda parter. Flera 

svarande har uppgett att de hellre hade velat äga hela byggnaden än att ha 3D-

uppdelningen. De har också uppgett att de vill ha så lite som möjligt att göra med den 

andra fastighetsägaren, och att gemensamma utrymmen bör separeras så långt som det 

är möjligt. Såsom lantmäteriet konstaterat, bildas 3D-fastigheter just för att separera 

äganderätten och minska samverkansbehovet. Det är därför förståeligt att 

fastighetsägarna vill undvika att ha gemensamma utrymmen. I många fall är det 

oundvikligt, som bl.a. för hiss och trappor. Men i de fall där det går att lösa det som 

rättigheten avser inom respektive fastighet, t.ex. soprum, bör detta vara att föredra. 
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Avslutningsvis kan konstateras att vilka rättigheter som ska väljas beror på 

förutsättningarna från fall till fall. Flexibla lösningar är något som bör strävas efter, för 

att lösningarna även ska fungera i framtiden och med nya fastighetsägare. Denna studie 

har visat att det är viktigt att lantmätaren har en tidig dialog med fastighetsägaren, och 

att denne är lyhörd inför fastighetsägarens önskemål, för att förhindra framtida problem. 

Där användningsområdena är olika bör rättighetslösningarna separeras så långt det är 

möjligt med hänsyn till fastigheternas begränsningar. Det har även kunnat konstateras 

att kompletteringar av beslut har behövts, p.g.a. att lantmätaren inte säkrat vissa 

rättigheter eller bildat ofullständiga rättigheter. Därför är det viktigt att lantmätaren är 

extra noggrann och även rådgör med kollegor när denne handlägger ärenden rörande 

tredimensionell fastighetsbildning. 

 

Denna studie har alltså resulterat i följande rekommendationer för förbättrad tillämpning 

av lagstiftningen rörande tredimensionell fastighetsbildning, vilka förebygger att 

problem med rättighetslösningar uppstår; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Jämförelse med tidigare studier 

I denna studie har tydlig redovisning av gränserna visat sig vara viktigt, även om 

fastighetsägarna anser sig förstå fastighetsindelningen. Den slutsatsen har även dragits i 

ett tidigare arbete
184

. I samma arbete konstaterades även att rättigheter bör separeras så 

långt som möjligt för att minska samverkansbehovet, vilket har kunnat bekräftas i denna 

studie. I studien från 2009 redovisas synpunkter från fastighetsägare om att det är 

viktigt med ett noggrant och tidigt samarbete med lantmäteriet. Detta arbete har 

bekräftat att så är fallet. De fastighetsägare som upplevde att de hade haft problem med 

fastighetsindelningen och rättigheterna, hade inte haft någon dialog med lantmätaren. 

 

I arbetet från 2009 framgick att de problem som uppstått inte hade något samband med 

förvaltningen eller utformningen av rättigheterna. I denna studie har dock motsatsen 

                                                 
184

 Palmgren, 2009 

 Eftersträva en tidig dialog mellan lantmätaren och 

fastighetsägaren. 

 Separera rättighetslösningarna så långt som möjligt. 

 Var noggrann vid säkrandet av rättigheterna. 

 Upprätta tydliga ritningar och använd 3D-modeller i 

större utsträckning. 

 Studera tidigare 3D-förrättningar tillsammans med 

fastighetsägare. 
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visats. I några fall har en rättighet saknats helt och i andra fall har komplettering av en 

rättighet behövt göras då delar inte har varit säkrade. Flera problem har även kunnat 

hänföras till driften av gemensamhetsanläggningar och servitut. I den tidigare studien 

framkom att det fanns problem med att fastighetsägaren inte visste vem som ägde vad i 

ett servitutsförhållande. Något sådant problem har inte påvisats här. 

 

I lantmäteriets uppföljningsrapport skriver lantmäteriet att de sett en motvilja från 

många fastighetsägare till 3D-fastigheter att bilda gemensamhetsanläggningar och 

servitut för fastighetssamverkan
185

. Sådana synpunkter har även förekommit i några fall 

i denna studie. Fastighetsägarna har i vissa fall uppgett att de hellre hade ägt hela 

byggnaden än haft 3D-uppdelningen. Lantmäteriet har även kommit fram till att det kan 

vara svårt för den enskilde fastighetsägaren utan fackkunskap att förstå rättigheternas 

innebörd. I denna studie framgår dock att de flesta av fastighetsägarna anser sig förstå 

vad rättigheterna innebär för rättigheter och skyldigheter för dem som fastighetsägare. 

 

5.3 Vidare studier 

Denna studie har inriktat sig på de tredimensionella fastigheternas ägares perspektiv. Då 

det troligtvis ofta är den urholkade fastigheten som belastas av servitut och upplåtelse 

av utrymme för GA, kan det vara av intresse att i vidare studier ta hänsyn till även 

dennes åsikter. Detta för att jämföra dessa med varandra, för att få med allas åsikter i en 

problemsituation. Tidsramen ger inte utrymme för att hantera detta i denna studie, då 

antalet studerade fastigheter hade blivit minst dubbelt så många. I en sådan studie kan 

istället färre fall studeras och då mer ingående. Något som också lämnas till vidare 

studier är att ta med de fall där ägarbyte har skett sedan bildandet och fastigheten och 

dess rättigheter. Detta för att undersöka om de problem som har uppstått och förståelsen 

för fastigheten och dess rättigheter har något samband med huruvida fastighetsägaren 

var med vid bildandet av fastigheten eller inte.  
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Bilaga 1 - Enkät

1. Fastighetsbeteckning:

2. Namn:

DEL 1 - Bildande av gemensamhetsanläggning/servitut

Denna del besvaras av fastighetens ägare. (Om bostadsrättsförening, lämpligen av styrelsens ordförande.

Om bolag, lämpligen av person som varit delaktig i fastighetsbildningen.)

3. Har ombud använts vid förrättningen för bildande av 3D-fastigheten/3D-fastighetsutrymmet?

Ja

Nej

4. Om Ja, vilken typ av ombud användes vid förrättningen?

Lantmäterikonsult

Jurist

Annat

Om Annat, vad:

5. Hur väl instämmer Du i detta påstående: Jag har varit delaktig i beslutandet av vilken rättighetslösning 

    (gemensamhetsanläggning/servitut) som valdes i samband med fastighetsbildningen.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

inte alls inte delvis helt

6. Hade Du och lantmätaren en dialog (mail/brev/telefon/möte) om vilken rättighet som skulle väljas? 

Ja

Nej



7. Om Ja, kände Du att lantmätaren lyssnade på dina åsikter?

Ja

Nej

8. Vems förslag till rättighetslösning (gemensamhetsanläggningar/servitut) valdes i slutändan?

Mitt

Lantmätarens

Ombudets

Gemensamt

förslag

9. Skulle Du önskat att Du hade haft mer inflytande i beslutandet av vilken rättighetslösning som skulle väljas?

Ja

Nej

10.  Hur väl instämmer Du i detta påstående: Jag har förstått fastighetsindelningen, d.v.s. var gränserna till 

   fastigheten går.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

inte alls inte delvis helt

11.  Hur väl instämmer Du i detta påstående:  Jag har förstått vad valen av rättighetslösningar (gemensamhets-

  anläggningar/servitut) innebär för rättigheter och skyldigheter för mig som fastighetsägare.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

inte alls inte delvis helt

12. Om Du som fastighetsägare låter någon annan sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna/servituten, 

 har du då ändå inflytande i denna förvaltning?

Ja

Nej

13. Om Du ej är samma person som svarar på del 2:
 Ni får kontakta mig för förtydligande av mina svar vid eventuella oklarheter.

Ja

Nej

Ni kan kontakta mig på (telefonnummer/mail):



1. Fastighetsbeteckning:

2. Namn:

DEL 2 - Förvaltning

3. Om Du ej är samma svarande som till del 1, Vad har Du för samband med fastigheten? 

Förvaltare

Annat

Om Annat, vad:

4. Hur väl instämmer Du i detta påstående: Förvaltningen av gemensamhetsanläggningen/gemensamhets-

     anläggningarna eller servitutet/servituten och samarbetet med andra berörda fastighetsägare har fungerat bra. 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

inte alls inte delvis helt

5. Har någon typ av problem uppstått med någon av de rättighetslösningar (gemensamhetsanläggning/

     servitut) som valts?

Ja

Nej

6. Om problem med gemensamhetsanläggning(ar); beskriv problemet/problemen. Ange  ändamål med samt 

    förvaltningstyp (delägarförvaltning eller föreningsförvaltning) för respektive gemensamhetsanläggning.



7. Om problem med servitut; beskriv problemet/problemen. Ange  ändamål med respektive servitutet.

8.  Har det upstått något behov av förändringar av beslutet sedan bildandet av någon av rättighetslösningarna 

      (gemensamhetsanläggningar och servitut)?

Ja

Nej

Om Ja, vilken typ av förändringar?

9. Är Du nöjd med den/de rättighetslösning(ar) som valdes?

Ja

Nej

10. Om Ja, Vad är Du nöjd med?

11. Om Nej, Vad är Du missnöjd med?

12. Anser Du att en annan rättighetslösning hade varit att föredra i något av fallen?

Ja

Nej

13. Om Ja, kryssa i det/de alternativ som Du anser hade varit att föredra.

Servitut skulle hellre valts istället för gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning skulle hellre valts i stället för servitut

Annan rättighetslösning än servitut skulle hellre valts istället för gemensamhetsanläggning

Annan rättighetslösning än gemensamhetsanläggning skulle hellre valts istället för servitut

Varför då?



14. Om Du anser att någon annan rättighetslösning hade varit att föredra, tror Du att de ovan beskrivna 

       problemen hade kunnat undvikas med denna lösning?

Ja

Nej

15. Övriga kommentarer:

16. Ni får kontakta mig för förtydligande av mina svar vid eventuella oklarheter.

Ja

Nej

Ni kan kontakta mig på (telefonnummer/mail):


