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Abstract 

Three-dimensional properties are, to a larger extent than traditional properties, dependent on 

cooperation with adjacent properties to reach its full potential. Because of this there are certain 

terms and conditions that have to be fulfilled for these kinds of properties to become reality. One, 

among other things, is that the property has to procure certain necessary permissions at the point of 

establishment.  

This thesis focuses on one of these permits which almost all three-dimensional properties are in need 

of, namely electric power lines.  The legislation does not specify how the claim to the electric power 

lines should be distributed, and as such each case is determined by the Swedish Mapping, Cadastral 

and Land Registration Authority (Lantmäteriet). When analyzing how this question is handled it 

becomes clear that there is no certain praxis. Instead there is an uncertainty regarding which type of 

solution that could best deal with such technically complex facilities. From the Swedish Mapping, 

Cadastral and Land Registration Authority’s point of view, it is unclear what demands the electricity 

companies have regarding this issue.  

Consequently, this paper investigates what rights and obligations the electricity companies have and 

if there is a coherent view on how three-dimensional properties electricity can be secured. This has 

been made possible by conducting interviews with experts at Sweden’s four biggest electricity 

companies, Fortum Distribution, E.ON. Elnät, Vattenfall Eldistribution and Göteborg Energi Nät. The 

results of the interviews have then been compared to one another and to how the Swedish Mapping, 

Cadastral and Land Registration Authority implement the legislation. As a conclusion the paper 

analyzes how the question could be fittingly handled in the future.  

Currently there are no definite recommendations or guidelines regarding how the electric companies 

should connect three-dimensional properties to their systems. Accordingly, the connections are 

often made in the same manner as when connecting to a regular property, by an access point in each 

building. Although progress is being made, as experts from both E.ON. Nät and Fortum Distribution 

are working together with the special interest organizations Swedenergy and EIO, to try to devise 
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new guidelines. One idea for new buildings is that there should be a technical separation so that each 

property gets its own connection. This could potentially keep off future disputes between the 

property holders. The idea for existing buildings is to, even in the future, use common connections. 

They also point out the importance of establishing jointly-owned facilities to manage the 

administration.  

Previous studies, regarding how the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority 

have implemented the legislation, show that electric power lines, that provide electricity for three-

dimensional properties, often are secured with easements or joint facilities. Although, the rights to 

use these facilities are often unclear, and one common issue is if the distribution box is included or 

not. This paper shows that this part of the facility is very important; therefore the extent of the right 

should be made clearer. In the future, during three-dimensional property formation, it is also 

important that the choice between easements or joint facilities is made carefully so that the 

administration of the facility will work well. This paper shows that that several aspects should be 

taken into consideration when making the choice, for example if the property owners in the building 

choose to have a collective or a personal electric meter, i.e. if they choose to have a collective or 

personal electricity subscription. Therefore, it is important that the Swedish Mapping, Cadastral and 

Land Registration Authority take these kinds of issues into consideration when choosing how to grant 

the right for the electric power lines during three-dimensional property formation.  
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Sammanfattning 

Tredimensionella fastigheter är, i större utsträckning än traditionella fastigheter, beroende av att 

samverka med omkringliggande fastigheter för att bli lämpliga för sitt ändamål. Av den anledningen 

finns särskilda villkor för att sådan fastighetsbildning ska få ske. Bland annat måste fastigheten 

tillförsäkras vissa nödvändiga rättigheter redan vid bildandet. Det här arbetet fokuserar på en 

specifik typ av nödvändig rättighet som de allra flesta tredimensionella fastigheter har behov av, 

nämligen elektriska starkströmsledningar. Hur rätten till dem ska tryggas preciseras inte i lagtext, 

utan är upp till Lantmäteriet att besluta om i de enskilda fallen. Någon tydlig praxis för hur de 

behandlar frågan har inte vuxit fram och det finns en viss osäkerhet gällande vilken lösning som är 

mest lämplig för sådana tekniskt komplicerade anläggningar. Det har från Lantmäteriets håll vidare 

ansetts oklart vilka krav elnätsföretagen (ägarna av elnätet) ställer i dessa avseenden.  

Det här examensarbetet syftar därför till att utreda vilka rättigheter och skyldigheter elnätsföretagen 

har samt om de har en gemensam syn på hur de tredimensionella fastigheternas elförsörjning ska 

tryggas. Detta har skett genom intervjuer med sakkunniga på Sveriges fyra största elnätsföretag, 

Fortum Distribution, E.ON. Elnät, Vattenfall Eldistribution och Göteborg Energi Nät. Resultatet från 

intervjuerna har sedan jämförts med varandra och med Lantmäteriets praktiska tillämpning av 3D-

lagstiftningen. Avslutningsvis ges rekommendationer för hur frågan lämpligen bör behandlas i 

framtiden. 

Arbetet visar att det i dagsläget inte finns några särskilda rekommendationer eller riktlinjer för hur 

elnätsföretagen ska ansluta tredimensionella fastigheter till sina nät. Anslutningarna sker därför i 

regel på samma sätt som för traditionella fastigheter, det vill säga med en anslutningspunkt per 

byggnad. Sakkunniga på E.ON. Nät och Fortum Distribution sitter dock i en arbetsgrupp som i 

samarbete med Svensk Energi och Elektriska Installatörsorganisationen EIO arbetar med att ta fram 

nya riktlinjer för anslutningen av tredimensionella fastigheter. De föreslår bland annat att det vid 

nybyggnation sker en teknikseparering så att varje fastighet får en anslutning var till elnätet. Detta 

för att minska risken för tvister mellan fastighetsägarna. I befintliga byggnader föreslår de dock att 
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det även i framtiden används gemensamma anslutningar. De betonar dock vikten av att det bildas 

gemensamhetsanläggningar för att reglera förvaltningen av dessa.   

Tidigare studier av Lantmäteriets tillämpning av 3D-lagstiftningen har visat att elektriska starkströms-

ledningar ofta tryggas med fastighetsbildningsservitut eller gemensamhetsanläggning, men att 

redovisningen av rättigheterna i många fall är otydlig. På grund av detta har det i vissa fall varit svårt 

att i efterhand förstå vilken omfattning rättigheterna har, exempelvis om ansutningen (servis-

centralen) ingår eller inte. Detta examensarbetet visar att det är av stor vikt att denna del av 

anläggningen tryggas och redovisningen bör därför göras tydligare på denna punkt. Vid framtida 3D-

fastighetsbildningar är det vidare viktigt att valet mellan servitut och gemensamhetsanläggning görs 

med omsorg, så att förvaltningen av anläggningen kan skötas på ett ändamålsenligt sätt. Detta 

examensarbete visar bland annat att antalet anslutningar och elabonnemang påverkar vilken 

rättighetslösning som är mest lämplig i de enskilda fallen. Det är därför viktigt att Lantmäteriet har 

kännedom om och tar hänsyn till detta när starkströmsledningar ska tryggas vid 3D-fastighets-

bildning.  
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 30 hp och är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen 

inom Samhällsbyggnad, inriktning mark- och fastighetsjuridik. Arbetet är utfört under våren 2012 vid 

institutionen för Fastigheter och Byggande, avdelningen Fastighetsvetenskap, på Kungliga Tekniska 

Högskolan.  

Arbetet är skrivet på uppdrag av NAI Svefa och jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Johan 

Norrsell för problemformulering samt stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka min handledare 

på KTH, Jenny Paulsson, för värdefulla tips och råd. Slutligen vill jag tacka alla dem som har ställt upp 

på intervju och generöst delat med sig av sina kunskaper.   

Stockholm juni 2012 

Tove Willart 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan en lagändring 2004 har det varit möjligt att dela fastigheter i tre dimensioner, det vill säga 

både horisontellt och vertikalt. Sådana tredimensionella fastigheter liknar på flera sätt traditionella 

fastigheter och kan därför i många sammanhang behandlas som sådana. En viktig skillnad är dock att 

de tredimensionella fastigheterna i större utsträckning än andra är beroende av att samverka med 

omkringliggande fastigheter. Av den anledningen har det i lagstiftningen ställts särskilda krav på 

tredimensionell fastighetsbildning. Bland annat måste fastigheten tillförsäkras de rättigheter som 

behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt1. Bland dessa, så kallade 

nödvändiga rättigheter, ingår vanligtvis rätten till el. Hur denna och andra nödvändiga rättigheter ska 

tryggas har inte preciserats i lagtext. Istället har Lantmäteriet fått i uppgift att utforma de lösningar 

som bäst tillgodoser behoven i de enskilda fallen2.  

Tredimensionella fastigheters behov av samverkan och vilka samverkanslösningar som är lämpliga i 

de enskilda fallen har varit omdiskuterat alltsedan införandet av 3D-lagstiftningen. Det har gjorts 

flera uppföljningar av lagstiftningens tillämpning, bland annat av Lantmäteriet och genom 

examensarbeten3. Studierna har visat att det inte har vuxit fram någon tydlig praxis för hur 

Lantmäteriet behandlar frågan och att detta bland annat beror på fastighetsägarnas önskemål i de 

enskilda fallen. Det har dock visats att rätten till tekniska installationer, som elektriska 

starkströmsledningar, regelmässigt har tryggats.4 Det har således inte funnits någon direkt tvekan om 

att elektriska starkströmsledningar i de allra flesta fall är att anse som en nödvändig rättighet. Vilken 

samverkanslösning som har valts för att knyta dem till den tredimensionella fastigheten och vilken 

omfattning rättigheten haft har dock varierat. I ett examensarbete utfört vid Lunds Tekniska 

Högskola år 20075 påträffades flera olika lösningar, de flesta skedde dock enligt två typfall; genom 

fastighetsbildningsservitut eller genom en kombination av fastighetsbildningsservitut och 

gemensamhetsanläggning.  

Det kan finnas många möjliga förklaringar till varför valet av samverkanslösning för de elektriska 

starkströmsledningarna skiftar. Utfallet kan delvis bero på vad fastighetsägarna önskat i de enskilda 

fallen. Det kan till viss del även bero på att Lantmäteriet är osäkra på vilken lösning som passar bäst 

för just denna nyttighet. En kommentar som tyder på det senare går att läsa i Lantmäteriets 

uppföljningsrapport av 3D-lagstiftningen från 2007; 

”När det gäller den närmare utformningen av olika servitut så har det ibland 
uppfattats som svårt att finna de lämpligaste lösningarna för olika slag av 
teknikutrustningar (media) – eftersom det ofta krävs specialistkompetens för att 
förstå hur dessa fungerar.” 6 
 

                                                           
1
 FBL 3 kap. 1a § första stycket 2 p.  

2
 Prop. 2002/03:116 s. 66. 

3
 Lantmäteriet, 2007., Lewenhaupt, 2006., Berglund och Sjöberg, 2007., Danneby. Tillämpningen av 

tredimensionell fastighetsindelning: Studie av resultatet efter 2,5 år med ny lagstiftning. m.fl. 
4
 Lantmäteriet, 2007, s. 62. 

5
 Berglund och Sjöberg, 2007. 

6
 Lantmäteriet, 2007, s. 62. 
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Kommentaren ovan gäller även för elektriska starkströmsledningar och anledningen till detta är 

bland annat att Lantmäteriet har ansett det vara oklart vilka krav elnätsföretagen ställer i dessa 

avseenden7. Detta examensarbete syftar därför till att utreda hur elnätsföretagen ser på frågan om 

anslutning av tredimensionella fastigheter och jämföra resultatet med Lantmäteriets 

rekommendationer och praktiska tillämpning av lagstiftningen. Detta för att se om frågan löses på ett 

ändamålsenligt sätt idag eller om det finns aspekter som behöver ses över för den framtida 

behandlingen av frågan. 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med examensarbetet är utreda om elnätsföretagen har en gemensam syn på hur 

tredimensionella fastigheters elförsörjning ska tryggas och att jämföra deras syn på frågan med 

Lantmäteriets praktiska tillämpning av 3D-lagstiftningen. Detta för att se om det finns brister i 

exempelvis förståelsen för varandras rättigheter och skyldigheter, vilka leder till att elförsörjningen 

inte tryggas på ett ändamålsenligt sätt. Målet med studien är att kunna ge rekommendationer om 

hur frågan lämpligen bör hanteras i framtiden. 

Examensarbetet avser att besvara följande frågor 

 Vad säger 3D-lagstiftningen och Lantmäteriets rekommendationer om tredimensionella 

fastigheters om rätt till el?  

 

 Hur har Lantmäteriet tillämpat 3D-lagstiftningen i praktiken?  

 

 Vilka rekommendationer och bestämmelser följer elnätsföretagen vid anslutning av 

tredimensionella fastigheter?  

 

 Hur behandlar elnätsföretagen frågan i praktiken? 

 

 Hur bör tredimensionella fastigheters elförsörjning lämpligen tryggas i framtiden? 

1.3 Avgränsningar 
 Arbetet behandlar ny- eller ombildning av tredimensionella fastigheter och tredimensionella 

fastighetsutrymmen av utrymmestypen byggnad, det vill säga 3D-utrymmen som inrymmer, 

eller inom en nära framtid kommer att inrymma, en hel eller en del av en byggnad. 

 

 Arbetet behandlar inte den nyare formen av tredimensionell fastighetsindelning – 

ägarlägenheter, då lagstiftningen som tillämpas för dessa i vissa avseenden skiljer sig från 

den som tillämpas vid bildandet av tredimensionella fastigheter. 

 

 Arbetet behandlar endast de vanligast förekommande upplåtelse- och samverkansformerna 

för starkströmsledningar inom byggnad det vill säga servitut och gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt behandlas inte eftersom den endast är tillämpligt på koncessionspliktiga 

starkströmsledningar och således inte på starkströmsledningar inom byggnad8. Personliga 

                                                           
7
 Mailkontakt med Peter Wiström på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle, 2012-05-07. 

8
 LL 2 § .  
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nyttjanderätter behandlas inte eftersom de inte anses ha tillräckligt stark sakrättslig ställning 

för att trygga rättigheten i längden.9 Tredimensionella samfälligheter behandlas inte heller 

eftersom de bedöms utnyttjas i en mycket låg grad och att alternativet att inrätta 

gemensamhetsanläggning väger tyngre på grund av möjligheten till kostnadsfördelning för 

utförande, drift och underhåll. Vidare ges inte någon närmre beskrivning av de grannelags-

rättliga reglerna eftersom dessa inte anses kunna åstadkomma en bestående rätt till 

ledningar10. 

 

 Arbetet behandlar inte tekniska aspekter i någon större utsträckning, utan fokus ligger på de 

fastighetsrättsliga frågorna vid elförsörjning av tredimensionella fastigheter. 

1.4 Metod 
Examensarbetet består av en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen grundas främst på 

litteraturstudier medan den empiriska delen bygger på tidigare studiers resultat, en egen 

undersökning i form av intervjuer med sakkunniga inom el- och 3D-lagstiftning samt en mindre 

genomgång av förrättningsakter. Metoden är kvalitativ då intervjuer har skett med ett antal 

representanter från elnätsföretag och slutsatser dragits utifrån detta. 

1.4.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier utgör grunden för den teoretiska delen av arbetet. Gällande lagstiftning har 

studerats genom lagtext, förarbeten och doktrin. För information om tillämpningen av 3D-

lagstiftningen har bland annat Lantmäteriets rapporter och ett antal examensarbeten studerats. För 

information om elmarknaden och tillämpningen av ellagstiftningen har Svensk Energis Elmarknads-

handboken samt Energimarknadsinspektionens rapporter och bindande besked varit till nytta. 

1.4.2 Intervjuer 

För att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter elnätsföretagen har vid anslutning av 

tredimensionella fastigheter och om de har en gemensam syn på hur elförsörjningen lämpligen bör 

tryggas har intervjuer hållits med sakkunniga från Sveriges fyra största elnätsföretag; E.ON. Elnät, 

Fortum Distribution, Vattenfall Eldistribution och Göteborg Energi Nät. Dessa företag valdes ut 

eftersom de har verksamhet i en eller flera av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, 

där majoriteten av 3D-fastighetsbildningen har skett. Det är därför bland dessa elnätsföretag som det 

med störst sannolikhet vuxit fram någon form av praxis avseende anslutning av tredimensionella 

fastigheter. 

Fem personer valdes ut till intervju; Åke Norman på Fortum Distribution, Alf Persson på Göteborg 

Energi Nät, Per-Olof Nilsson på Vattenfall Eldistribution och Bo Hansson och Karin Lundgren på E.ON. 

Elnät. Anledningen till att dessa personer intervjuades är att de arbetar med frågor rörande 

anslutning av elanvändare (kunder) till lokalnätet och har förståelse för både de tekniska och 

fastighetsrättsliga frågorna kring det. Detta har varit en förutsättning för att få en bra diskussion och 

tillfredsställande svar på frågorna. Bo Hansson och Karin Lundgren på E.ON. har dessutom varit 

handledare för ett examensarbete inom samma ämnesområde som detta11. 

                                                           
9
 Julstad och Sjödin, 2005, s 74. 

10
 Lewenhaupt, 2006, s. 111. 

11
 Berglund och Sjöberg, 2007. 
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Då de personer som valts ut till intervju arbetar i skilda delar av landet skedde intervjuerna på olika 

sätt. Intervjun med Åke Norman på Fortum och med Per-Olof Nilsson på Vattenfall hölls i Stockholm.  

Intervjun med Alf Persson på Göteborg Energi skedde via mail, med uppföljning per telefon. Med Bo 

Hansson och Karin Lundgren på E.ON. hölls intervjun som en telefonkonferens. Intervjuunderlaget 

har dock varit detsamma vid alla tillfällen, se Bilaga 3. 

Intervjuerna har framförallt kretsat kring frågorna i intervjuunderlaget, men det har även förts lite 

mera allmänna diskussioner i ämnet. Frågeformuläret skickades till intervjupersonerna några dagar i 

förväg för att dessa skulle ha möjlighet att gå igenom dem innan intervjutillfället. Några dagar efter 

intervjun skickades de nedtecknade svaren till den intervjuade för möjlighet till kontroll. I vissa fall 

har kompletterande frågor för förtydligande ställts per telefon eller mail.   

1.4.3 Övrig kontakt med sakkunniga 

Telefon- och mailkontakt har även hållits med andra sakkunniga inom fastighets- och 3D-lagstiftning. 

Detta för att få svar på kompletterande frågor om den praktiska tillämpningen lagstiftningen. Bland 

annat har Lars Tedebrandt på Energimarknadsinspektionen svarat på frågor om undantag från 

koncessionsplikt och Peter Wiström på Lantmäteriet i Gävle svarat på frågor avseende Lantmäteriets 

tillämpning av lagstiftningen. Delar av den information som erhållits från dessa kontakter redovisas i 

den teoretiska delen av arbetet och fungerar som komplement till litteraturstudierna.  

1.4.4 Förrättningsmaterial 

I detta examensarbete har det inte gjorts någon omfattande genomgång av förrättningsmaterial. 

Dock har ett antal akter från genomförda 3D-fastighetsbildningar i Stockholm studerats i syfte att ge 

en grundläggande förståelse för hur rätten till el har tryggats i praktiken. Förrättningsakterna erhölls 

av Björn de Maré och Olof Sjöblom, lantmätare inom Stockholm Stad. En förteckning över de 

studerade akterna finns i Källor. 

1.5 Källkritik 
Arbetets empiriska del bygger till viss del på tidigare studier av Lantmäteriets praxis vid 

tredimensionell fastighetsbildning. Dessa studier är några år gamla (2007) och examensarbetet ger av 

den anledningen inte en fullständigt rättvis bild över hur lagstiftningen tillämpas idag. 

Intervjuer har skett med sakkunniga på olika elnätsföretag. I arbetet representerar de företagen i 

stort och en reservation bör därför göras för eventuella subjektiva bedömningar. Intervjuerna har 

vidare genomförts på olika sätt beroende på vart i landet den sakkunniga arbetar. Samtalen har 

därför inte kunnat spelas in och en exakt återgivning ges. Istället har de nedtecknade intervjusvaren 

skickats tillbaka till den intervjuade för kontroll. Att intervjuerna genomförts på olika sätt kan vidare 

haft en inverkan på de intervjuade och omfattningen på deras svar.   

1.6 Disposition 
I kapitel 2 ges en introduktion till 3D-lagstiftningen. Begrepp definieras och särskilda villkor för 3D-

fastighetsbildning redovisas.       

I kapitel 3 ges en introduktion till ellagstiftningen. Här beskrivs elens väg från producent till kund 

samt elnätsföretagens och elanvändarnas rättigheter och skyldigheter. 

I kapitel 4 redovisas de vanligaste upplåtelseformerna för elektriska starkströmsledningar inom 

byggnad; servitut och gemensamhetsanläggning.  
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I kapitel 5 redovisas hur Lantmäteriet tillämpar 3D-lagstiftningen i praktiken, närmare bestämt hur de 

tillförsäkrar tredimensionella fastigheter rätten till el vid 3D-fastighetsbildningen.  

I kapitel 6 redovisas hur elnätsföretagen tillämpar ellagstiftningen i praktiken, med fokus på när de 

ansluter tredimensionella fastigheter till sina nät. Information om detta grundas på intervjuer med 

sakkunniga på elnätsföretagen Fortum Distribution, Göteborg Energi Nät, Vattenfall Eldistribution 

och E.ON. Elnät.  

I kapitel 7 besvaras de frågeställningar som ställts inledningsvis i arbetet. Avsikten är bland annat att 

ge rekommendationer om hur frågan om elförsörjning av tredimensionella fastigheter bör behandlas 

i framtiden. Kapitlet avslutas med en diskussion samt förslag på fortsatta studier. 
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2. Tredimensionell fastighetsbildning 
Fastigheter avgränsas traditionellt sett med gränslinjer i markplanet. Någon gräns i höjdled finns inte 

lagreglerat för sådana fastigheter. Praktiskt sett anses dock den enskilda äganderätten till fast 

egendom upphöra på den höjd, eller det djup, där den inte längre är praktiskt intressant att nyttja12. 

Sedan 2004 har det varit möjligt att bilda en ny typ av fastigheter - tredimensionella fastigheter. 

Utöver att avgränsas i markplanet, avgränsas dessa fastigheter även i höjdled13. Fastigheten består på 

så sätt av ett utrymme, vilket kan bestå av till exempel en del av en byggnad, en tunnel eller en bro.14 

Syftet med införandet var att möta det ökande behovet av en äganderättslig uppdelning av 

fastigheter i tre dimensioner. Enligt förarbetena finns behovet framförallt då det gäller större, 

kapitalkrävande projekt där byggnader eller anläggningar inrymmer skilda verksamheter. 15 

Intressenterna vill i dessa fall ofta, av förvaltnings- eller finansieringsskäl, skikta byggnaderna eller 

anläggningarna så att de olika delarna kan ägas och pantsättas var och en för sig. De är till exempel 

vanligt att byggnader är uppdelade i en bostadsdel och en kommersiell del och en uppdelning av 

ägandet kan i dessa fall leda till en mer ändamålsenlig förvaltning. 

 

Vid införandet av tredimensionell fastighetsbildning skedde omfattade lagändringar i bland annat 

jordabalken, miljöbalken och fastighetsbildningslagen. Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 januari 

2004. Under de två följande åren bildades 60 tredimensionella fastigheter i Sverige, en siffra som var 

lägre än vad de flesta hade trott16. Trenden är dock att antalet nybildningar ökar något varje år och 

vid utgången av 2011 fanns 455 tredimensionella fastigheter registrerade i fastighetsregistret17. Som 

beräknat har den nya typen av fastighetsbildning framförallt använts i storstäderna. 

2.1 Definitioner 
I Jordabalken (JB) och Fastighetsbildningslagen (FBL) definieras en tredimensionell fastighet som ”en 

fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt”18. En tredimensionell fastighet 

består således av en eller flera slutna volymer, se Bild 1 på nästa sida. Fastigheterna som inrymmer 

en eller flera sådana volymer kallas urholkade fastigheter19. Genom tredimensionell fastighets-

bildning, i fortsättningen kallad 3D-fastighetsbildning, kan det även bildas tredimensionella 

fastighetsutrymmen20. Ett sådant utrymme tillhör en traditionell fastighet och kan ligga i direkt 

anslutning till eller avskilt från denna, se Bild 2. Ett sammanfattande begrepp för tredimensionella 

fastigheter och tredimensionella fastighetsutrymmen är 3D-utrymmen, vilket används i bland annat 

fastighetsregistret. I detta arbete kommer dock framförallt begreppet tredimensionella fastigheter 

att fungera ett samlingsnamn för de båda företeelserna.   

 

Ett tredimensionell fastighet kan utformas oberoende av de traditionella fastigheternas gränser i 

markplanet. Det betyder att det kan urholka en eller flera traditionella fastigheter, se Bild 3. 

Tredimensionella fastigheter kan vidare vara lokaliserade såväl över som under jord. 

                                                           
12

 Julstad och Sjödin, 2005, s. 11. 
13

 JB 1 kap. 1 §.  
14

 Prop. 2002/03:116 s. 1. 
15

 Prop. 2002/03:116 s. 31. 
16

 Lewenhaupt, 2006, s. 12. 
17

 Lantmäteriet, 2011. 
18

 FBL 1 kap. 1a §, JB 1 kap. 1a §. 
19

 Julstad och Sjödin, 2005, s. 19. 
20

 JB 1 kap. 1a § 2 p. 
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Bild 1 En tredimensionell fastighet som en eller flera slutna volymer. 

 

 

 

 
 

Bild 2 3D-fastighetsutrymme i anslutning till eller avskilt från den traditionella fastighet som den tillhör. 

 

 

 

 
 

Bild 3 Tredimensionell fastighet som urholkar två traditionella fastigheter.  
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2.2 Särskilda regler vid tredimensionell fastighetsbildning 

Tredimensionella fastigheter ny- eller ombildas på samma sätt som traditionella fastigheter, det vill 

säga av Lantmäteriet vid förrättningar enligt FBL21. Detta kan ske genom avstyckning, klyvning, 

sammanläggning eller fastighetsreglering.  För 3D-fastighetsbildning gäller dock särskilda villkor. 

Utöver de allmänna lämplighetskraven i 3 kap. 1 § första och andra styckena FBL gäller bland annat 

att 3D-fastighetsbildning endast får ske om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra 

åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet22. Detta betyder att det är sekundärt traditionell 

fastighetsbildning och anledningen är att inte all efterfrågan på tredimensionellt fastighets-

utnyttjande är tänkt att tillgodoses på detta sätt.23 Likt tidigare kan ett sådant nyttjande även säkras 

genom inrättande av gemensamhetsanläggningar eller bildande av servitut. I 3 kap. 1a § FBL listas 

ytterligare villkor som måste vara uppfyllda vid 3D-fastighetsbildning och enligt den första punkten 

måste en sådan fastighet vara avsedd att rymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av 

en sådan24. Av de tre övriga villkor som listas i 3 kap. 1a § FBL är ett av särskild vikt för arbetet och 

enligt detta måste en tredimensionell fastighet tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt25. Detta villkor kommer att beskrivas mer ingående 

nedan.  

2.2.1 Kravet på att tillförsäkra vissa rättigheter 

Vid traditionell fastighetsbildning finns det inget krav på att fastigheten vid bildandet ska vara 

tillförsäkrad nödvändiga rättigheter, till exempel vägar.26 Det räcker att det finns eller kan antas 

komma att finnas faktisk tillgång till sådana funktioner. För 3D-fastighetsbildning är kravet dock 

skärpt i och med bestämmelsen i 3 kap. 1a § första stycket 2 p. FBL, enligt vilken sådana rättigheter 

måste tillförsäkras redan vid bildandet. Motivet till detta går att läsa i propositionen där det står att 

rättigheterna måste bli formellt fastslagna eftersom tredimensionella fastigheter typiskt sett är mer 

beroende av andra fastigheter än vad traditionella fastigheter är27. De kan till exempel vara i behov 

av att använda ett för byggnaden gemensamt trapphus eller att dra ledningar genom en 

underliggande fastighet för att bli lämpliga för sitt ändamål.  

2.2.2 Bedömningen av vilka rättigheter som är nödvändiga 

Vilka typer av rättigheter som är nödvändiga att tillförsäkra ett 3D-utrymme är inte lagreglerat, utan 

beslutas av Lantmäteriet utifrån förutsättningarna i de enskilda fallen28. Bedömningen ska göras 

utifrån ett behovsperspektiv, förrättningslantmätaren och sakägaren ska alltså bedöma vilket behov 

fastigheten har av rättslig tillgång till exempelvis garaget, taket och hissen.29 En garagefastighet i 

källarplanet på en byggnad borde exempelvis normalt sett inte behöva vara med i en 

gemensamhetsanläggning som förvaltar taket, medan en tredimensionell fastighet  i en byggnads 

övre plan har ett starkt behov av rättslig tillgång till trapphus och hissar. Andra rättigheter som 

                                                           
21

 Prop. 2002/03:116 s. 48 f. 
22

 FBL 3 kap. 1 § 2 st.  
23

 Julstad och Sjödin, 2005, s. 54. 
24

 FBL 3 kap. 1a§ första stycket 1 p. 
25

 FBL 3 kap. 1a § första stycket 2 p. 
26

 Prop. 2002/03:116 s. 65. 
27

 Prop. 2002/03:116 s. 66. 
28

 Ibid. 
29

 Lantmäteriet, 2007, s. 58. 
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behöver tryggas vid 3D-fastighetsbildning är framförallt objekt som kontinuerligt är föremål för 

underhåll och förbättringar, exempelvis ledningar30.  

 

Bedömningen av vilka rättigheter som ska tryggas ska göras med beaktande av de grannelagsrättsliga 

reglerna i 3 kap. JB, vilka ger fastighetsägarna ett grundläggande skydd. Här ges bland annat en rätt 

för en fastighetsägare av en tredimensionell eller urholkad fastighet att agera förebyggande vid 

pågående vanvård31. Endast rättigheter som inte omfattas av detta grundskydd behöver tillförsäkras 

vid fastighetsbildningen. Som nämnts ovan anses ledningar tillhöra den senare kategorin då de 

kräver regelmässigt underhåll. Det är av den anledningen tveksamt om de grannelagsrättliga reglerna 

kan åstadkomma en bestående rätt till sådana objekt32. 

2.2.3 Byggnadstillbehör 

Något som är viktigt att vara medveten vad gäller nödvändiga rättigheter vid 3D-fastighetsbildning är 

att objekten för samverkan (tak, fasader, trapphus, ledningar m.m.) i princip alltid utgör 

byggnadstillbehör. Till skillnad från fastighetstillbehör går äganderätten till dessa inte att överföra till 

en annan fastighet33. I propositionen om tredimensionell fastighetsbildning övervägdes om detta 

skulle bli tillåtet.34 Förslaget avfärdades dock med förklaringen att flertalet byggnadstillbehör på 

grund av sin begränsade storlek rimligen inte bör omfattas av en prövning vid en fastighetsbildnings-

förrättning. Istället beslutades att objekten ska utgöra tillbehör till den byggnadsdel (fastighet) där de 

är belägna.35 Detta oavsett vilken fastighet de är ägnade åt. De objekt som är nödvändiga för en 

fastighet men inte är belägna inom dess gränser måste således tryggas genom exempelvis servitut 

eller gemensamhetsanläggning. 

2.2.4 Hur rättigheterna ska tryggas 

Hur de nödvändiga rättigheterna ska tryggas beslutas, som tidigare nämnts, av Lantmäteriet i de 

enskilda fallen. Vägledning ges dock i propositionen där inrättande av gemensamhetsanläggning med 

föreningsförvaltning lyfts fram som den i de flesta fall mest lämpliga lösningen.36 Anläggningens 

behov av fortlöpande underhåll och förnyelse anses i dessa fall kunna tillgodoses på ett 

ändamålsenligt sätt. Även bildande av fastighetsbildningsservitut anges som en i många fall 

ändamålsenlig och betryggande lösning för samverkansfrågorna37. I betänkandet och av Lantmäteriet 

förespråkas det senare i de fall en fastighet till storlek och värde är helt dominerande den andra38. I 

detta fall ses servitut, där den tjänande fastigheten med stöd av överenskommelse har 

underhållsansvar, som ett lämpligt alternativ till gemensamhetsanläggning. I propositionen nämns 

också att avtalsservitut i undantagsfall kan komma ifråga, men endast då det gäller frågor av mindre 

vikt39. Några exempel på frågor av mindre vikt ges dock inte.  

 

Mer information om de olika upplåtelseformerna för elektriska starkströmsledningar ges i kap. 4.  

                                                           
30

 Lantmäteriet, 2007, s. 58 f. 
31

 JB 3 kap. 8 §.  
32

 Lewenhaupt, 2006, s. 111. 
33

 FBL 7 kap. 14 §. 
34

 Prop. 2002/03:116, s. 83. 
35

 JB 2 kap. 2 § fjärde stycket. 
36

 Prop. 2002/03:116, s. 66. 
37

 Prop. 2002/03:116 s. 141.  
38

 SOU 1996:87 s. 167. Se även Lantmäteriet, 2007, s. 60. 
39

 Prop. 2002/03:116 s. 141. 
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3. Elektriska starkströmsledningar 

3.1 Det svenska elnätet  
Det svenska elnätet är uppdelat i stamnät, regionnät och 

lokalnät. 40 Dessa kan liknas vid vägnätet då de förgrenar sig 

på liknande sätt. Stamnätet motsvarar då motorvägarna, 

regionnätet riksvägarna och lokalnätet lokalgatorna. 

Stamnätet ägs av staten och förvaltas av den statliga 

myndigheten Svenska Kraftnät. 41  Stamnätet består av 

högspänningsledningar vilka transporterar stora mängder 

el över stora avstånd, från elproducenterna (kraftverken) 

till de regionala elnäten.  Ledningarna på det regionala 

nätet ägs till större delen av de tre elnätsföretagen E.ON. 

Elnät, Fortum Distribution och Vattenfall Eldistribution42. 

Från det regionala nätet förs elen i sin tur vidare till 

lokalnäten, även kallade distributionsnät, vilka ägs av ovan 

nämnda elnätföretag eller av mindre, lokala sådana. Deras 

uppgift är att distribuera el till den slutliga kunden, som kan 

vara allt från industri till hushåll. På vägen till kunden 

(elanvändaren) växlas elens spänning ned flera gånger, 

vanligtvis till 230 V, vilket är den spänning vi har vi våra 

hem.               

3.2 Elhandel 
År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden efter omfattande förändringar i gällande 

ellagstiftning, den så kallade elmarknadsreformen.  En ny lag gällande handel av el infördes43 och 

1902 års ellag44 förändrades. Bestämmelserna i dessa två lagar fördes senare samman till en ny ellag 

(EL), vilken trädde i kraft 199845. Det främsta syftet med elmarknadsreformen var att införa 

konkurrens i handeln med el. Detta skedde genom att det naturliga monopolet nätverksamhet 

(överföring av el) skiljdes från produktion och handel med el, vilka konkurrensutsattes.46 Genom att 

öppna näten för skilda aktörer skapades förutsättningar för en ökad valfrihet hos elanvändare och 

följaktligen en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen47.  

 

Sedan elmarknadsreformen är det inte längre möjligt för samma juridiska person att bedriva både 

nätverksamhet och handel med el48. Verksamheten är således uppdelad mellan dem som bedriver 

nätverksamhet (elnätsföretag) och de som handlar med el (elhandelsföretag). Större elbolag kan 

rymma båda dessa verksamheter men de måste då vara åtskilda i organisationen. Elnätsföretagen 

                                                           
40

 Svensk Energi, 2012a, s. 11.  
41

 Svenska Kraftnät, 2011.  
42

 Svensk Energi, 2012b. 
43

 Lag (1994:618) om handel med el. 
44

 Ellag (1902:71 s.1) 
45

 Prop. 1996/97:136 p. 4.2.  
46

 Prop. 1994/95:222 s. 27. 
47

 Prop. 1996/97:136 p. 4.1. 
48

 EL 3 kap. 1a §. 

Bild 4 Elens väg från producent till kund  
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äger region- och lokalnäten och ansvarar för eldistributionen det vill säga överföringen av el till 

elanvändarna. Elanvändarens rätt att utnyttja nätet tryggas genom ett elnätsavtal och för 

överföringen betalar de en elnätsavgift till elnätsföretaget. 49  Elanvändaren tecknar även ett 

elprisavtal med det elhandelsbolag denne önskar köpa el av. Elhandelsföretaget köper i sin tur el på 

den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, eller direkt från en elproducent. Det är även möjligt för 

elnätsföretagen att producera el själva50.  

 

Handel med el kan i viss mån även ske i mindre skala till exempel när en fastighetsägare köper in el 

vilken han sedan debiterar sina hyresgäster för. En sådan vidareförsäljning av el får endast ske på 

interna nät inom byggnad, läs mer i kap. 3.5.3. 

3.3 Aktörer på elmarknaden 
Viktiga aktörer på elmarknaden är, förutom elnäts- och elhandelsföretagen,bland annat de statliga 

tillsynsmyndigheterna Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Statens Energimyndighet och 

Elsäkerhetsverket. Dessa ansvarar bland annat för att se till att ellagens bestämmelser efterlevs och 

att utfärda föreskrifter och vissa tillstånd51. En annan viktig aktör är bransch- och intresse-

organisationen Svensk Energi, som bland annat ligger bakom de allmänna avtalsvillkoren, vilka 

kompletterar de individuella elnäts- och elprisavtalen52.  

3.4 Elanvändarens anläggning 
En elanvändare blir ansluten till lokalnätet genom att elnätsföretaget drar en servisledning till den 

byggnad som ska anslutas.53 Anslutningen sker till ett fasadmätarskåp vid byggnadens yttervägg eller 

till ett elrum inne i byggnaden. Den punkt där elnätsföretagets servisledning kopplas till kundens 

anläggning kallas anslutningspunkt.54 Elnätsföretaget väljer vanligtvis dess läge, men om kunden 

önskar ett annat kan den i vissa fall ändras mot ersättning för eventuella merkostnader.  

 

Strax efter anslutningspunkten, i fasadmätarskåpet eller elrummet, sitter en säkring som skyddar 

kundens anläggning mot överbelastning. Kunden äger säkringen och bestämmer dess kapacitet i 

dialog med elnätsföretaget55. Säkringens storlek bestämmer hur mycket el kunden kan ta ut från 

servisledningen och är avgiftsgrundande för anslutningsavgiften56. Om kunden i efterhand vill ändra 

kapaciteten måste han eller hon få elnätsföretagets medgivande för detta samt betala för eventuella 

merkostnader57.  

                                                           
49

 Svensk Energi, 2012, s. 10. 
50

 EL 1 kap. 6 §. 
51

 Svensk Energi, 2012, s. 12. 
52

 För närvarande gäller EL 2012 K och N, NÄT 2012 K och N och NÄT 2012 H. 
53

 Vattenfall Eldistribution AB, 2012. 
54

 NÄT 2012 N och NÄT 2012 K, p. 3.2.  
55

 NÄT 2012 N och NÄT 2012 K, p. 3.8.  
56

 Vattenfall Eldistribution AB, 2012. 
57

 NÄT 2012 N och NÄT 2012 K p. 3.2, p.3.7.  
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Bild 5. Elanvändarens anläggning.  

Beroende på om det finns en eller flera elanvändare i en byggnad är det en huvudsäkring eller en 

servissäkring som sitter strax efter anslutningspunkten, se Bild 5 ovan. I en villa finns det endast en 

säkring.58 Den kallas huvudsäkring och är avgiftsgrundande för både anslutningsavgiften och den 

fasta abonnemangsavgiften. I ett flerfamiljsbostadshus finns det flera säkringar; en gemensam 

servissäkring och flera enskilda huvudsäkringar. Servissäkringen är i detta fall avgiftsgrundande för 

anslutningsavgiften och huvudsäkringarna avgiftsgrundande för de enskilda användarnas fasta 

abonnemangsavgifter. Om det finns flera elanvändare i en byggnad och dessa bestämmer sig för att 

ha en gemensam anslutningspunkt kan de få skalfördelar i form av en lägre anslutningsavgift. 59 Detta 

beror på att servissäkringen i detta fall kan ha en lägre kapacitet (vara mindre) än vad som skulle 

krävas om alla elanvändare hade en servissäkring var.  

 

Eftersom säkringarna är avgiftsgrundande ligger det i kundens intresse att ha rätt storlek på dem. 

Installerar kunden en ny, mindre eller större, säkring måste de anmäla detta till elnätsföretaget så att 

avgiften kan anpassas till de nya förhållandena.60 För att kunden ska kunna ta ut mer kapacitet ur 

anslutningen räcker det dock inte alltid att de installerar en ny säkring. Det kan exempelvis krävas att 

servisledningen ersätts med en som har högre kapacitet samt att tillbehör, som mätarskåp m.m., 

byts ut. Kostnader för sådana åtgärder står kunden för.   

 

För elektriska starkströmsledningar går ägogränsen mellan elnätsföretagets och fastighetsägarens 

anläggning som tidigare nämnts vid anslutningspunkten. Efter denna punkt äger elnätsföretaget 
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endast en anordning till och det är mätaren, vilken normalt sitter strax efter huvudsäkringen. 

Elnätsföretagets rätt att installera, underhålla och läsa av denna regleras i de allmänna 

avtalsvillkoren61. I ett flerfamiljsbostadshus kan elanvändarna välja om de vill ha gemensam eller 

enskild mätning.62 Beslut om detta tas efter dialog med elnätsföretaget. När byggnaden har en 

gemensam mätare, så kallad kollektivmätning, är fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller en 

samfällighetsförening elanvändare i lagens mening. De enskilda lägenhetsinnehavarna har då inte 

fritt tillträde till elmarknaden, det vill säga möjlighet att själva välja elleverantör, vilket de däremot 

har om de har individuell mätning.  

 

Den punkt där elanvändaren tar ut el för förbrukning kallas uttagspunkt63. Det är den punkt där 

kundens förbrukning mäts, det vill säga där mätaren sitter. Vanligtvis är den placerad strax efter 

huvudsäkringen/huvudsäkringarna och sammanfaller därför i princip med anslutningspunkten64. I 

äldre flerbostadshus kan det dock förekomma att mätarna är placerade inne i varje lägenhet och 

uttagspunkten är i dessa fall skilda från anslutningspunkten65.  

 

Den sista delen av elanvändarens anläggning är det interna nätet, vilket är den del av anläggningen 

där elanvändaren överför el för egen räkning.66 Det interna nätet utgörs således av de elektriska 

starkströmsledningarna från uttagspunkten (mätaren) till den plats där den används, till exempel ett 

vägguttag.  

3.5 Nätkoncession 
För att bygga eller använda en elektrisk starkströmsledning krävs tillstånd (nätkoncession)67. Detta 

meddelas normalt av nätmyndigheten, vilket för närvarande är Energimarknadsinspektionen68. I 2 

kap. ellagen finns de villkor som måste vara uppfyllda för att koncession ska beviljas. Enligt 

bestämmelserna måste bland annat ledningarna vara lämpliga från allmän synpunkt, det vill säga 

vara av samhällsekonomiskt nyttiga och dras fram på ett sätt som inte orsakar onödigt stor skada69. 

Krav ställs vidare på ledningshavaren, vilken ska bedömas lämplig frän allmän synpunkt att bedriva 

nätverksamhet70.  

 

Det finns två typer av koncession; nätkoncession för linje (linjekoncession) och nätkoncession för 

område (områdeskoncession) 71 . Linjekoncession avser högspänningsledningar med i huvudsak 

bestämd sträckning på stamnätet och regionnätet och områdeskoncession avser ledningar upp till en 

viss spänning inom ett geografiskt avgränsat område på lokalnätet72. Fokus i arbetet ligger på det 

senare eftersom det är till detta nät, lokalnätet, som de tredimensionella fastigheterna normalt 

ansluts.  
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3.5.1 Nätkoncessionshavares rättigheter och skyldigheter  

En beviljad områdeskoncession ger nätkoncessionshavaren (elnätsföretaget) rätt att äga och driva 

elnätet med ensamrätt inom det aktuella området. För att bygga ut nätet krävs utöver koncessionen 

att markupplåtelsen för ledningarna tryggas. Detta sker normalt med ledningsrätt eller avtalsservitut. 

Servisledningarna, vilka är ägnade åt att försörja enstaka byggnader, kan dock inte upplåtas med 

ledningsrätt eftersom de inte är koncessionspliktiga73. Rätten att utföra och bibehålla dem får 

elnätsföretagen istället med stöd av de allmänna avtalsvillkoren74 och vanligtvis genom bildande av 

servitut.   

 

En beviljad koncession ger elnätsföretaget ensamrätt till överföring av el för annans räkning inom 

koncessionsområdet75. I praktiken betyder det att elnätsföretaget har ensamrätt på att överföra 

elhandelsföretagens el till elanvändarna (kunderna). Denna rätt kan också ses som en skyldighet, 

vilken säger att elnätsföretaget, på skäliga villkor, ska överföra el till kunden oavsett från vem denne 

köper sin el76. Denna skyldighet kallas överföringsskyldighet och med denna följer även en skyldighet 

för elnätsföretaget att utföra mätning, beräkning och rapportering av överförd el.77 Detta är en 

förutsättning för att elhandelsföretagen ska kunna debitera sina kunder på ett korrekt sätt. 

 

Överföring av el ingår i elnätsföretagens nätverksamhet, vilket innebär att ställa ledningar till 

förfogande för överföring av el78.  Till nätverksamheten hör också projektering, byggande och 

underhåll av ledningar, ställverk och transformatorstationer och, som nämnts ovan, mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el79. Den som beviljats koncession är vidare skyldig att 

ansluta elektriska anläggningar till det koncessionspliktiga nätet. 80  Denna skyldighet kallas 

anslutningsskyldighet och gäller om det inte finns särskilda skäl till annat. Med anslutning menas 

även återinkoppling av en befintlig anläggning samt en höjning av avtalad effekt i anslutnings- eller 

uttagspunkt81.  

 

En fråga om elnätsföretags anslutningsskyldighet som har diskuterats i ett tidigare examensarbete82 

är hur långt skyldigheten sträcker sig då det gäller anslutning av tredimensionella fastigheter. 

Diskussionen gällde om elnätsföretaget, vid begäran, är skyldiga att dra ledningar ända fram till 

fastighetsgräns eller räcker det att de drar den till byggnadsgräns, se bild på nästa sida. Denna fråga 

kommer att behandlas i kap. 3.5.4. 
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Bild 6 Hur långt måste elnätsföretagen dra sin servisledning för att ansluta ett 3D-utrymme? 

3.5.2 Undantag från koncessionsplikt 

I vissa undantagsfall finns lättnader i kravet på koncession för elektriska starkströmsledningar. Detta 

gäller bland annat elektriska starkströmsledningar inom vissa områden till exempel industri- och 

jordbruksområden. Tidigare reglerades bestämmelser om detta i 2 kap. 1 § starkströmsförordningen 

(1957:601). År 2007 kom dock en ny förordning på området, i arbetet kallad Förordningen om 

undantag från koncessionsplikt. En av anledningarna till att det togs fram en ny förordning var att 

språket i den tidigare var ålderdomligt och gav upphov till tolkningssvårigheter.83 Tidigare fanns 

exempelvis en bestämmelse som sade att elektriska starkströmsledningar inom gårdstomt var 

undantagna kravet på koncession. Vad som omfattades av detta begrepp blev omtvistat. Det var 

framförallt vanligt att ägare av flerfamiljsbostadshus begärde att nätet mellan deras byggnader skulle 

vara att anse som starkströmsledningar inom gårdstomt. Enligt förordningsmotivet till den nya 

förordningen84 stämmer dock inte denna tolkning av begreppet överens med vad som borde ha 

avsetts när undantaget infördes, det vill säga att en gårdstomt är tomten runt ett enstaka hus och att 

ledningar inom gårdstomt är ledningar till uthus, förrådshus, garage, etc. Av den anledningen 

omformulerades lagtexten på det sätt som framgår av 6 §. 

 

6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader som inte är 

avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får 

byggas och användas utan nätkoncession. 

 

Enligt bestämmelsen är således elektriska starkströmsledningar mellan bostads- eller kontors-

byggnader alltid koncessionspliktiga, detta oavsett om de ligger strax intill varandra, har samma 

ägare eller till exempel innehåller varsitt skifte av en tredimensionell fastighet, se Bild 1. 

 

Ett annat undantag som förtydligades och preciserades var det så kallade byggnadsundantaget, som 

idag lyder så här; 

  

5 § Ett internt nät, som är beläget på eller inom en byggnad, får byggas och användas 

utan nätkoncession. 
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Då definitionen av ett internt nät är ett nät där överföring av el sker för egen räkning kan det tänkas 

att det endast är elnät inom byggnader med en innehavare, exempelvis villor, som är undantagna 

koncessionsplikt. Enligt förordningsmotivet bör dock överföring av el inom byggnader med flera 

innehavare, exempelvis flerbostadshus, också vara undantaget koncessionskravet. 85  Av den 

anledningen finns en bestämmelse om överföring av el för annans räkning inom sådana byggnader, 

se nästa stycke. 

3.5.3 Överföring av el för annans räkning  

Överföring av el för annans räkning får som tidigare nämnts normalt endast förekomma med stöd av 

nätkoncession. Det är detta tillstånd som ger elnätsföretagen rätt att överföra elhandelsbolagens el 

på sina nät. Under vissa förutsättningar får dock överföring för annans räkning även ske på utan krav 

på koncession. Bestämmelser om detta finns i 23-30 §§ Förordningen om undantag från koncessions-

plikt. Intressant för arbetet är framförallt 24 § som gäller för icke koncessionspliktiga ledningar på 

eller inom byggnad. Enligt bestämmelsen är det tillåtet för en fastighetsägare av exempelvis ett 

flerfamiljsbostadshus att överföra el för annans räkning inom byggnaden, det vill säga att överföra 

elhandelsbolagens el till sina hyresgäster86. Byggnaden behöver i dessa fall endast ha en servisledning 

och anslutningspunkt, vilken alla hyresgäster i byggnaden delar på. Efter denna punkt slutar 

elnätsföretagets överföringsskyldighet. En följdeffekt av att byggnaden endast har en anslutning är 

att elnätsföretagets endast är skyldiga att mäta mängden överförs el på ett ställe, det vill säga strax 

efter anslutningspunkten87. Om en sådan gemensam mätning sker är det fastighetsägaren som 

tecknar avtal med såväl elnäts- som elhandelsföretag samt debiteras för elförbrukningen.88 Denne 

debiterar i sin tur sina hyresgäster för kostnaderna, exempelvis genom ett påslag på hyran. Detta 

förfarande är förknippat med både för- och nackdelar för hyresgästerna i byggnaden. En fördel är att 

den gemensamma mätningen kan ge storskalsfördelar i form av en lägre avgift. En nackdel är att 

hyresgästerna inte själva får välja elleverantör, vilket strider mot grundtanken med den fria 

elmarknaden. Att överföring för annans räkning ändå är tillåtet i dessa fall förklaras i 

förordningsmotivet89 med att frågan primärt rör förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäster eller 

mellan medlemmar i en bostadsrättsförening och att ellagstiftningen inte borde lägga hinder för en 

lösning om den är acceptabel inom hyres- respektive bostadslagstiftningen.  

 

Elnätsföretagen är som nämnts inte skyldiga att utföra mätning på mer än ett ställe i ett en byggnad 

där överföring för annans räkning är undantagen koncessionsplikt. Det betyder dock inte att 

elnätsföretaget inte får installera fler än en mätare i en sådan byggnad.90 Fastighetsägaren eller 

bostadsrättsföreningen kan nämligen komma överens med elnätsföretaget om att varje lägenhet 

och/eller lokal ska få en egen mätare. Om en sådan enskild mätning sker får hyresgästerna eller 

bostadsrättsinnehavarna till skillnad från vid gemensam mätning, fritt tillträde till elmarknaden.  

 

Ovan nämnda undantagsbestämmelse för överföring på annans räkning inom byggnad gäller även 

byggnader som är uppdelad i flera fastigheter, se Energimarknadens besked från 2009 nedan. 
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3.5.4 Bindande tolkningsbesked gällande undantag från koncessionsplikt 

Sedan år 2002 har Energimarknadsinspektionen haft möjlighet att lämna bindande tolkningsbesked 

om undantag från koncessionsplikt för elektriska starkströmsledningar. Bland annat har begreppet 

byggnad i 5 och 24 §§ Förordningen om undantag från koncessionsplikt gett upphov till flera 

prövningar. Av särskild vikt för examensarbetet är ett besked som gavs den 9 september 200991. 

Detta gällde en byggnad som efter fastighetsbildning delats upp i två fastigheter och frågan löd om 

överföring för annans räkning var tillåten inom byggnaden även efter fastighetsbildningen. 

Energimarknadsinspektionen bedömde att byggnadsundantaget var tillämpligt i detta fall och 

konstaterade därmed att undantag från koncessionsplikt även gäller för byggnader som är uppdelade 

i flera fastigheter. Följaktligen gäller även att överföring för annans räkning får ske inom sådana 

byggnader. Med anledning av detta finner Energimarknadsinspektionen idag inga skäl att införa 

några ändringar i Förordningen om undantag från koncessionsplikt med hänsyn till tredimensionell 

fastighetsbildning92.  

 

Det bindande beskedet från 2009 innebär i praktiken att exempelvis ägaren av en urholkad fastighet 

får överföra el till en eller flera tredimensionella fastigheter i samma byggnad. Detta får ske oavsett 

om mätningen av mängden överförd el är enskild eller gemensam (kollektiv), det vill säga oavsett om 

fastighetsägarna och eventuella lokal/bostadsinnehavare får direkt tillträde till elmarknaden eller 

inte, se resonemang i kap. 3.5.3. I förordningsmotivet förklaras dock undantagsregeln för sådana 

byggnader med att överföringen för annans räkning i detta fall primärt rör förhållandet mellan 

hyresvärd och hyresgäster alt. mellan medlemmar i en bostadsrättsförening. Av den anledningen 

anses det omotiverat att lägga hinder för en lösning i ellagstiftningen om den är acceptabel inom 

hyres- respektive bostadslagstiftningen. Detta resonemang går dock inte att överföra till fallet där en 

byggnad är uppdelad i flera fastigheter, eftersom det inte finns ett sådant rättsförhållande mellan 

parterna. Det kan av den anledningen trots allt finnas ett behov av att se över lagstiftningen med 

hänsyn till tredimensionell fastighetsbildning.  
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4. Upplåtelseformer för elektriska starkströmsledningar vid 3D-

fastighetsbildning 
Tredimensionella fastigheters rätt till el tryggas vanligtvis genom inrättande av gemensamhets-

anläggning eller bildande av servitut (framförallt fastighetsbildningsservitut)93. Nedan följer en 

övergripande beskrivning av dessa rättighetslösningar. 

4.1 Servitut 
Servitut är en begränsad rättighet som fungerar som komplement till äganderätten. Det är en rätt för 

en fastighet att i ett visst hänseende nyttja, eller på annat sätt ta i anspråk, en annan fastighet eller 

att råda över dess användning94. Servitut bildas i huvudsak på två olika sätt; genom avtal enligt 

jordabalken (avtalsservitut) eller vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (fastighetsbildnings-

servitut).  

4.1.1 Villkor för bildande 

Grundläggande villkor för all typ av servitutsbildning finns i 14 kap. 1 § JB. Här regleras servituts-

rekvisiten enligt vilka ett servitut endast får bildas om;  

 

 det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, 

 den tjänande fastigheten endast nyttjas, eller på annat sätt tas i anspråk, i visst hänseende, 

det vill säga inte ianspråktas helt av den härskande fastigheten,  

 det avser ett ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten, 

 det inte förenas med en skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att utföra positiva 

prestationer utöver att ansvara för underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning. 

 

Ovan nämnda villkor är tvingande och måste vara uppfyllda oavsett vilken typ av servitut som ska 

bildas.  

4.1.2 Deltagande 

I ett servitutsförhållande ingår normalt två fastigheter, en härskande och en tjänande fastighet. 

Servitutet är då upplåtet för den förra och belastar den senare. Det finns även möjlighet för flera 

fastigheter att använda samma utrymme inom en annan fastighet genom ett så kallat gemensamt 

servitut. I ett sådant servitutsförhållande finns det alltså fler än en härskande fastighet, se kap. 4.1.4.  

4.1.3 Gemensamma och ömsesidiga servitut 

I ett servitutsförhållande ingår som ovan nämnts oftast två fastigheter. Om flera fastigheter har 
behov av att nyttja samma utrymme inom en annan fastighet kan det dock bildas ett gemensamt 
servitut för utrymmet95. För förvaltningen av ett sådant servitut gäller samma bestämmelser som för 
gemensamhetsanläggningar, se nästa stycke. 
 
Om två fastigheter behöver nyttja en funktionellt sammanhängande anläggning som är belägen på 
båda de deltagande fastigheterna kan det bildas ett ömsesidigt servitut för denna. I ett sådant 
servitutsförhållande blir båda fastigheterna härskande och tjänande. 
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4.1.4 Förvaltning 

Ansvaret för utförande, drift och underhåll kan på grund av bestämmelsen om positiva prestationer i 

14 kap. 1 § JB, inte regleras fullständigt vid bildande av servitut. Ansvaret för underhåll kan läggas 

antingen på den härskande eller tjänande fastigheten, men endast på den senare om båda parter är 

överens om det96. Ansvaret för utförande och drift får däremot inte läggas på ägaren av den tjänande 

fastigheten. Om parterna vill, kan dessa frågor istället regleras i ett separat avtal97.  

För gemensamma servitut, det vill säga när samma utrymme inom en fastighet är upplåtet till flera 

andra fastigheter, är lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) tillämplig98. Det betyder att 

förvaltningen, precis som vid gemensamhetsanläggning, ska skötas genom delägar- eller förenings-

förvaltning, läs mer om detta i kap. 4.3.8. Deltagande fastigheter blir i detta fall de härskande 

fastigheterna i servitutsförhållandet.   

4.1.5 Överskridande av rätt 

Om den härskande fastigheten överskrider sin rätt, till exempel om han utan stöd av servitutet 

uppför en anläggning för servitutets användning på den tjänande fastigheten, är han skyldig att 

återställa det som rubbats och ersätta eventuell skada på den tjänande fastigheten99. Detsamma 

gäller om någon av fastighetsägarna åsidosätter sina skyldigheter, till exempel om den tjänande 

fastigheten hindrat den härskande fastighetens utövning av servitutet. Är skadan av väsentlig 

betydelse för någon av parterna har den enligt 14 kap. 8 § JB rätt att häva servitutet.  

4.1.6 Särskilt om avtalsservitut 

Ett avtalsservitut är liksom namnet avslöjar ett servitut som tillkommer genom avtal. För dessa finns 

bestämmelser i 7 och 14 kap. JB. Avtalsfriheten är begränsad på så sätt att servitutsrekvisiten i 14 

kap. 1 § måste vara uppfyllda, se ovan. För att avtalet ska vara giltigt krävs också att formkraven i 5 § 

är uppfyllda, vilka bland annat säger att det måste vara skriftligt och innehålla information om 

härskande och tjänande fastighet samt ändamålet med upplåtelsen. För avtalsservitut finns inga 

hinder finns mot att gör avtalet beroende av villkor till exempel betalning av periodiska avgifter.  

Avtalsservitut kan upplåtas på bestämd tid eller utan begränsning i tiden100. Den är knuten till 

fastighetsindividen och följer denna till exempel vid fastighetsreglering.101 Det betyder att rättigheten 

upphör att gälla om den belastade marken överförs till en annan fastighet. Då grundprincipen är att 

servitut ska bestå vid överlåtelse kan dock Lantmäteriet förordna att rättigheten ska bestå gentemot 

den fastighet som tar emot marken om någon sakägare begär det och det anses lämpligt102. För att 

trygga servitut gentemot kommande ägare kan det skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Om det inte är inskrivet kan ägaren göra förbehåll om det (muntligt eller skriftligt) vid överlåtelsen 

för att det ska fortsätta att gälla103. Försummar ägaren att göra förbehåll och förvärvaren är i god tro, 

det vill säga inte känner eller borde känna till servitutet, upphör det att gälla104. Vid exekutiv 

försäljning gäller i princip detsamma som vid frivillig överlåtelse om rättigheten inte är inskriven och 
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förbehåll inte sker vid auktionen så riskerar rättigheten således att upphöra att gälla.105 I det här 

fallet är risken större än vid överlåtelse och det beror på att servitutet måste vara inskrivet med 

bättre rätt än exekutionsfordringen för att den ska fortsätta gälla.  

Vid ändring och upphävande av avtalsservitut kan 7 kap. FBL tillämpas det vill säga ske genom 

fastighetsreglering. Ändring och upphävande av avtalsservitut begränsas dock inte av bestäm-

melserna i FBL, så länge servitutsrekvisiten i 14 kap.1 § JB är uppfyllda och parterna är överens kan 

en sådan åtgärd ske genom nytt avtal106. 

4.1.7 Särskilt om fastighetsbildningsservitut 

Fastighetsbildningsservitut är en typ av officialservitut som bildas av Lantmäteriet vid förrättning 

enligt FBL.107 Det sker genom fastighetsreglering och då antingen som fristående åtgärd eller i 

samband med annan fastighetsbildningsåtgärd. Utöver de allmänna villkoren som följer av 

servitutsrekvisiten i 14 kap 1 § JB tillämpas även bestämmelserna i 3, 5 och 7 kap. FBL vid bildande av 

fastighetsbildningsservitut. Här finns de allmänna lämplighetsvillkoren för fastighetsbildning, de 

allmänna bestämmelserna om fastighetsreglering och de särskilda bestämmelserna om servitut m.m. 

Villkoren är mer restriktiva än de för avtalsservitut, exempelvis måste servitutet vara av väsentlig 

betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning108. Det finns även krav på att 

servitutet inte får bildas för viss tid109 eller göras beroende av villkor till exempel krav på periodisk 

ersättning.110 Vad gäller positiva prestationer är kravet också skärpt då den tjänande fastigheten i 

servitutsförhållandet inte får åläggas något underhållsansvar utan stöd av överenskommelse. I FBL 

finns också bestämmelser som säger att Lantmäteriet i vissa fall kan fatta beslut mot sakägares vilja. 

Fastighetsbildningsservitut kan till exempel bildas, ändras och upphävas tvångsvis under 

förutsättningen att de tvingande villkoren och bestämmelserna i 3, 5 och 7 kap. FBL samt servituts-

rekvisiten i 14 kap. 1 § JB i är uppfyllda. 

 

I vissa situationer är det inte möjligt att bilda fastighetsbildningsservitut och det gäller bland annat 

när FBL är sekundär annan lagstiftning vid servitutsbildning.111 Exempelvis kan fastighetsbildnings-

servitut inte bildas om ledningsrättslagen (LL) är tillämplig. Fastighetsbildningsservitut kan vidare inte 

bildas vid rättighetsupplåtelser inom tomträtt.112 Detta beror på att en anläggning inom tomträtt ses 

som lös egendom. 

 

Som tidigare nämnts gäller fastighetsbildningsservitut, till skillnad från avtalsservitut, alltid utan 

begränsning i tiden113: Det är vidare knutet till marken det vill säga följer alltid denna vid fastighets-

bildning och riskerar därför inte att upphöra om den belastade marken överförs till en annan 

fastighet 114. Fastighetsbildningsservitut är också säkrare än avtalsservitut i och med att de alltid är 

redovisade i fastighetsregistret och på så sätt är tryggade gentemot kommande fastighetsägare. 
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Fastighetsbildningsservitut kan vidare inte ändras eller upphävas utan restriktioner även om 

fastighetsägarna är överens. Exempelvis får en ändring får inte medföra att servitutsbelastningen 

ökas eller minskas i nämnvärd mån115.   

4.2 Gemensamhetsanläggning 
I 1 § anläggningslagen (AL) definieras en gemensamhetsanläggning (ga) som en anläggning som är 

gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål för stadigvarande betydelse för dem. 

Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för exempelvis parkeringsplatser, gårdsutrymmen, bryggor 

och ledningar. En förutsättning är att anläggningen uppfyller ett behov av stadigvarande betydelse 

som finns hos minst två fastigheter116.  

4.2.1 Villkor för bildandet  

Gemensamhetsanläggningar bildas av Lantmäteriet vid anläggningsförrättning enligt AL 117 . 

Grundläggande villkor för bildandet finns i 5-11 §§ AL enligt vilka en gemensamhetsanläggning (ga) 

endast får bildas om; 

 den är av väsentlig betydelse för de fastigheter den inrättas för, 

 de ekonomiska fördelarna överväger kostnaderna och olägenheterna (båtnadsvillkoret), 

 inte de deltagande fastigheternas ägare mera allmänt motsätter sig åtgärden och har 

beaktansvärda skäl för det (opinionsvillkoret), 

 ändamålet med anläggningen nås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, 

 den inte inrättas i strid med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser, 

 den inte försvårar icke planlagda områdens ändamålsenliga markanvändning, 

 inte olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse. 

Bestämmelsen i den första punkten (5 §) är dispositiv, vilket betyder att avsteg från bestämmelsen 

får göras om ägarna av de deltagande fastigheterna medger det. 

4.2.2 Deltagande 

Enligt huvudregeln i AL ska deltagare i gemensamhetsanläggningar vara fastigheter. Undantag från 

regeln finns i 2 § AL och gäller bland annat inskrivna tomträtter. Ett villkor för att få delta är att det är 

av väsentlig betydelse för den aktuella fastigheten (eller lösa egendomen) att ha del i 

anläggningen.118 Om detta villkor är uppfyllt kan fastigheten gå med frivilligt eller tvångsvis bli 

deltagare i ga:n. Att det ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten innebär att deltagandet ska 

tillgodose ett behov som krävs för att fastigheten ska vara funktionsduglig. Om fastigheten redan har 

eller kan anordna en egen anläggning som uppfyller samma behov kan normalt inte tvångsvis 

anslutning ske119.  

4.2.3 Utrymme för gemensamhetsanläggning 

Mark eller annat utrymme som behövs för ga:n får tas i anspråk på en fastighet som ska delta i den 

eller på en annan fastighet. Enligt huvudregeln får utrymmet endast tas i anspråk om åtgärden inte 
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orsakar synnerligt men för den fastighet som avstår det120. I undantagsfall kan det dock ske tvångsvis 

och i dessa fall har fastighetsägaren rätt att begära att deltagarna i ga:n löser in hela eller delar av 

hans fastighet121. Efter gemensamhetens bildande blir anläggningen och rätten till utrymmet blir 

samfällda för de deltagande fastigheterna. 

4.2.4 Rättighetens bestående 

För att en anläggningsförrättning ska kunna fullbordas måste ga:n registreras i fastighetsregistrets 

allmänna del122. I och med detta inträder de sakrättsliga verkningarna av beslutet, det vill säga blir 

gällande mot tredje man. Om nya förhållanden har skapat ett behov av omprövning av exempelvis 

anläggningsbeslutet eller beslutet av andelstal, ska normalt en ny förrättning hållas123. Endast i 

undantagsfall får styrelsen själva besluta om ändring, till exempel när Lantmäteriet godkänner en 

förändring som grundas på överenskommelse124.   

4.2.5 Kostnadsfördelning  

Kostnadsfördelningen för utförande, drift och underhåll av en anläggning för vilken en ga har 

inrättats sker efter andelstal.125 Dessa fastställs vid anläggningsförrättningen där varje deltagande 

fastighet ges två andelstal, ett för utförande och ett för drift och underhåll. Andelstalet för utförande 

bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till vilken nytta fastigheten har av anläggningen medan 

andelstalet för drift och underhåll bestäms med hänsyn till vilken omfattning fastigheten beräknas 

använda anläggningen. Om det anses lämpligt kan kostnaderna för drift istället tas ut för det faktiska 

utnyttjandet av anläggningen, genom så kallade brukningsavgifter, istället för genom andelstal. Det 

bör noteras att det andelstal för drift ska sättas även brukningsavgifter används. Det beror bland 

annat på att eventuella oförutsedda extrakostnader för driften ska kunna fördelas enligt andelstal.  

4.3.6 Förvaltning 

Förvaltning av gemensamhetsanläggningar regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). 

Bestämmelserna i denna lag gäller även förvaltning av gemensamma servitut och mark-

samfälligheter126. Med förvaltning menas hantering av frågor gällande bland annat underhåll, drift, 

delägarnas användning av anläggningen och framtida investeringar. I SFL anvisas två olika typer av 

förvaltningsformer; delägarförvaltning och föreningsförvaltning127.  I princip bestämmer delägarna 

vilken förvaltningsform de vill ha, dock ska förrättningslantmätaren ta initiativ till bildande av 

föreningsförvaltning om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt128.  

Delägarförvaltning 
Vid delägarförvaltning tar delägarna gemensamt beslut i frågor som rör gemensamhetsanläggningen 

och för detta krävs full enighet129. Om full enighet inte kan nås kan en eller flera delägare begära att 

ett så kallat delägarsammanträde kommer till stånd. 130  Ett sådant sammanträde hålls enligt 
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huvudregeln av Lantmäteriet. Vid sammanträdet tas beslut vid behov genom omröstning.  

Rösträkningen sker i första hand enligt huvudtalsmetoden det vill säga varje delägare har en röst var, 

oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter.131 Vid frågor av ekonomisk betydelse används 

dock om delägare begär det andelstalsmetoden istället det vill säga röstetalen beräknas efter 

delägarfastigheternas andelstal. Oavsett hur omröstningen går till gäller i de flesta frågor att beslut 

tas vid enkel majoritet. Vid lika röstetal får ordförandens röst avgöra.  

Föreningsförvaltning 
Vid föreningsförvaltning bildas en samfällighetsförening, som har till ändamål att förvalta den 

gemensamhetsanläggning för vilken den bildats132. Grundläggande frågor avseende detta tas vid 

föreningsstämma133 där rösträkningen sker på i princip samma sätt som vid delägarförvaltning, det 

vill säga i första hand efter huvudtalsmetoden och i andra hand efter andelstalsmetoden.134 Vid lika 

röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller ordförandens röst.  

Initiativ till att bilda samfällighetsföreningen sker normalt genom att delägare i en samfällighet begär 

sammanträde för detta hos Lantmäteriet.135 Vid sammanträdet beslutar de blivande delägarna om 

föreningsstadgar samt utser en styrelse 136 . När samfällighetsföreningen har bildats ska den 

registreras i samfällighetsregistret. 137 Efter det blir föreningen en juridisk person och får rätts-

kapacitet, det vill säga företräda sina medlemmar i förhållande till tredje man.138  

Som medlem i samfällighetsföreningen har en delägare skyldighet att betala styrelsen för dess 

kostnader för administration, drift och underhåll.139 Kostnaden fördelas enligt andelstal alternativt, 

då det gäller driften, efter faktisk förbrukning och tas normalt in genom uttaxering av bidrag en gång 

per år. Betalar delägaren inte sin avgift blir skulden direkt utmätningsbar i fastigheten, där skulden 

gäller med bästa rätt140.  

Har en samfällighetsförening inte tillräckliga medel för att finansiera en förvaltningsåtgärd kan 

denna, i form av juridisk person, självständigt ta lån. När det gäller samfällighetsföreningar som 

förvaltar gemensamhetsanläggningar ägnade åt att trygga nödvändiga rättigheter för en 

tredimensionell fastighet, finns det dock ett krav på fondering för sådana behov.141 Grunderna för 

avsättningen ska i dessa fall regleras i föreningars stadgar och det ligger på styrelsens ansvar att 

upprätta en förnyelse- och underhållsplan 142 . Det finns dock inga särskilda regler gällande 

fonderingsbeloppens storlek. 
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5.  Lantmäteriets praktiska tillämpning av lagstiftningen 
Lantmäteriets uppföljningsrapport av tillämpningen av 3D-lagstiftningen från 2007143  visar att 

tekniska installationer, som elektriska starkströmsledningar, regelmässigt har säkrats med rättigheter 

vid 3D-fastighetsbildningar.144 I rapporten uttrycker Lantmäteriet dock en osäkerhet avseende vilken 

samverkanslösning som är mest lämplig för sådana tekniskt komplicerade anläggningar, då det kräver 

specialistkompetens för att förstå sig på dem.  

5.1 Förekomsten av olika samverkanslösningar 
En viss osäkerhet avseende behandlingen av elektriska starkströmsledningar vid 3D-fastighets-

bildning har även visats från elnätsföretagens håll, bland annat genom att E.ON. Elnät AB har initierat 

ett examensarbete i ämnet. Examensarbetet utfördes av två Lantmäteristudenter vid Lunds Tekniska 

Högskola år 2007. I arbetet studerades behandlingen av elektriska starkströmsledningar i 

förrättningsakter från genomförda 3D-fastighetsbildningar mellan åren 2004 och 2006.145 Någon 

tydlig praxis för hur Lantmäteriet hade behandlat frågan hittades inte, dock kunde studenterna 

koppla majoriteten av lösningarna till två typfall; en ren servitutslösning (där ledningar och ev. 

tillbehör ingick) och en lösning där gemensamhetsanläggning inrättades för serviscentralen och 

huvudledningarna säkrades med fastighetsbildningsservitut, se illustration i Bild 7. Den rena 

servitutslösningen var den vanligast förekommande lösningen och i de fall där gemensamhets-

anläggning inrättades bildades sällan en samfällighetsförening146. Den lösning som regeringen 

förespråkar i propositionen, det vill säga gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening, 

visade sig således förekomma i låg utsträckning. Något annat som framkom i arbetet var att 

redovisningen av rättigheterna i de studerade akterna skiftade i tydlighetsgrad. I vissa fall ansågs det 

därför svårt att förstå omfattningen av rättigheten, till exempel om serviscentralen ingick i servitutet 

eller inte.   

 

Bild 7 Rättighetslösningar. Typfall funna av Berglund och Sjöberg, 2007. 
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5.2 Redovisning av rättigheter 
Berglund och Sjöberg konstaterade i sitt examensarbete att redovisningen av tillskapade rättigheter i 

granskade förrättningsakterna skiftade i tydlighetsgrad. En mindre omfattande granskning av 

förrättningsakter som gjorts inom ramen för detta examensarbete har visat detsamma147. Ett 

exempel på en tydligare formulering som hittats bland dessa är;  

”Gemensamhetsanläggningen ska inrättas och bestå av ledningar för vatten, avlopp, 

värme, ventilation och el med därtill hörande utrustning. Ledningarna är 

gemensamma från leverantörens avlämningspunkt och fram till och med den punkt 

där ledningarna endast förser vatten, värme m.m. till en av fastigheterna. Om den 

”enskilda” ledningen ligger på andra fastigheten ingår denna ledning i 

gemensamhetsanläggningen.”148 

I denna redovisning är det tydligt var gränsen för gemensamhetsanläggningen går och vad som ingår 

(ledningar och tillbehör efter anslutningspunkten). Lösningen att inkludera även enskilda ledningar i 

gemensamhetsanläggningen kan dock diskuteras eftersom de inte är av väsentlig betydelse för alla 

deltagande fastigheter, utan endast en av dem. Eventuellt grundar förrättningslantmätaren sitt 

beslut på resonemanget att de enskilda ledningarna ingår i ett sammanhängande system som är av 

väsentlig betydelse för alla fastigheter i byggnaden. 

Ett exempel på en mindre tydlig formulering är;  

”Servitut. Ändamål: Ledningar. Rätt att nyttja befintligt utrymme för ledningar för el, 

vatten och värme.”149 

I detta fall är omfattningen på servitutet mer otydlig. Det framgår inte exakt var på ledningen 

servitutsrätten börjar och var den slutar eller om servitutet omfattar några tillbehör till ledningen. 

Vidare framgår det inte vem som har ålagts underhållsansvar för ledningen.  

5.3 Valet mellan gemensamhetsanläggning och servitut 
Berglund och Sjöbergs examensarbete visar att det i relativt stor utsträckning har bildats servitut för 

såväl enskilda som gemensamma delar av de elektriska starkströmsledningarna (inkl. tillbehör) vid 

3D-fastighetsbildning. Detta trots att propositionen till 3D-lagstiftningen främst förespråkar 

inrättande av gemensamhetsanläggning för att lösa samverkansfrågor. Att servitut ofta bildas istället 

för gemensamhetsanläggning har dock visat sig vara en generell trend som gäller samverkan för alla 

typer av nödändiga rättigheter vid 3D-fastghetsbildning.150 Detta konstaterar Lantmäteriet i sin 

uppföljningsrapport av tillämpningen av 3D-lagstiftningen 151 . Att allt färre gemensamhets-

anläggningar inrättas för dessa ändamål beror, enligt dem, delvis på att fastighetsägarnas önskemål 

getts stor betydelse vid valet av samverkansform. Då dessa har visat en ovilja mot en alltför intim 

samverkan med omkringliggande fastigheter har samverkansfrågan många gånger löst genom att 

servitut bildats istället för gemensamhetsanläggning.152 Fastighetsägarnas ovilja mot att vara alltför 

sammanlänkade har även visat sig genom att det, i de fall det ändå har inrättats gemensamhets-
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anläggningar, sällan har bildats samfällighetsföreningar för att sköta deras förvaltning153. Att 

fastighetsägarna föredrar delägarförvaltning tror Lantmäteriet i många fall beror på att det ofta är få 

deltagare i dessa gemensamhetsanläggningar samt att stora fastighetsägare gärna undviker den 

”föreningsbyråkrati” som följer av en tillämpning av SFL. I Lantmäteriets rapport framgår det dock att 

fastighetsägarna, i de fall en samfällighetsförening ändå har bildats, har varit positiva till att de kan 

företrädas av en juridisk person, vilken kan teckna avtal för exempelvis el.  

Ett alternativ till gemensamhetsanläggning som har använts när två fastigheter har behov av att 

nyttja samma anläggning är ömsesidiga servitut.154 Sådana har bildats för funktionellt samman-

hängande anläggningar inom byggnader, till exempel fjärrvärmesystem. Den granskning av 

förrättningsakter som gjorts i detta examensarbete har visat att denna lösning även förekommer vid 

upplåtelse av elektriska starkströmsledningar155. En annan möjlig variant som kan användas istället 

för gemensamhetsanläggning är, enligt Lantmäteriets uppföljningsrapport, bildande av servitut där 

den tjänande fastigheten åläggs underhållsansvaret156.    
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6. Intervjuer med elnätsföretag 
Fyra intervjuer har hållits med sakkunniga från Sveriges fyra största elnätsföretag; Vattenfall 

Eldistribution, Göteborg Energi Nät, Fortum Distribution och E.ON. Elnät. Syftet med intervjuerna har 

varit att undersöka hur elnätsföretagen ansluter tredimensionella fastigheter, vilka rättigheter och 

skyldigheter de har m.m. Intervjuerna har hållits med stöd av ett frågeformulär, se Bilaga 3, och 

resultatet av intervjuerna redovisas nedan. För en jämförande sammanfattning av intervjusvaren se 

kap. 6.6.  

6.1 Vattenfall Eldistribution 
Intervju med Per-Olof Nilsson, ansvarig för prissättning på Vattenfall Eldistribution AB, lokalnät, i 

Stockholm, nedan kallat Vattenfall. Muntlig intervju 2012-05-10. 

Införandet av 3D-lagstiftningen har inte påverkat Vattenfalls arbete i någon större utsträckning. De 

har drivit frågan som om det gällt vanliga fastigheter och har ännu inte stött på några större problem 

med detta. De har både velat och kunnat bygga ut nätet på samma sätt som tidigare. Då det inte 

finns några särskilda bestämmelser för anslutning av tredimensionella fastigheter följer Vattenfall de 

allmänna reglerna och bestämmelserna om anslutning av elanvändare till elnätet. Förutom ellagen är 

det framförallt Förordningen om undantag från koncessionsplikt som styr deras arbete. 

Bestämmelserna är dock allmänt hållna och Vattenfall har därför utöver dessa även egna 

tillämpningsbestämmelser. Om en elanvändare har klagomål gällande dem kan de vända sig till 

Energimarknadsinspektionen, vilka kan pröva och ge bindande besked i sådana frågor.  

Anslutning och mätning 
Enligt Vattenfalls grundregel ska varje byggnad ha en egen anslutning till elnätet. Anslutningen sker 

genom att de drar en servisledning till ett fasadmätarskåp eller till ett elrum inne i byggnaden. 

Fastighetsägaren ansvarar för förberedelserna, det vill säga ser till att en elektriker ställer i ordning 

mätarskåpet (eller elrummet) så att Vattenfall kan koppla på sin servisledning. Vattenfall ser helst att 

anslutningen sker i fasadmätarskåp eller i ett elrum placerat vid yttervägg eller så nära denna som 

möjligt i botten- eller källarplan. Anledningen är att de vill minimera sitt ansvar inom byggnader, 

vilket dels beror på att de behöver komma åt ledningarna på ett enkelt sätt, dels på att det är svårt 

för dem att övervaka det arbete som elinstallatörerna, vilka arbetar på uppdrag av fastighetsägarna, 

gör inom byggnaden.  

Vattenfall har en skyldighet att mäta mängden överförd el till kund och gör det via en mätare som 

sitter placerad efter servis- eller huvudsäkringen. Antalet mätare i en byggnad beror på om det finns 

en eller flera elanvändare i byggnaden och om de vill ha individuell mätning (egna abonnemang) eller 

inte. Om elanvändarna väljer att ha en gemensam mätning kan de få storskalsfördelar genom en 

lägre nättariff. Vattenfall ser dock en trend i båda riktningarna, både att kunder vill slå ihop 

abonnemang till så kallad kollektivmätning och att de vill gå från ett gemensamt till flera enskilda 

abonnemang. Ett exempel på det senare är ett fall där styrelsen i en bostadsrättsförening hade 

tröttnat på klagomål från de boende angående upphandlingen av el och därför beslutade att det 

interna nätet skulle byggas om så att varje lägenhet fick varsin mätare och möjlighet att själva teckna 

elabonnemang.  

När det finns flera elanvändare med enskild mätning i en byggnad sitter mätarna strax efter de 

enskilda användarnas huvudsäkringar. Huvudsäkringarna kan vara lika eller olika stora. Vattenfall ser 

dock till att ingen av dem har högre kapacitet än den gemensamma servissäkringen. 
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Antal anslutningspunkter 
Som tidigare nämnts är Vattenfalls huvudprincip att varje byggnad ska ha en elanslutning. 3D-

lagstiftningen har inte gett dem anledning till att gå ifrån den regeln och Energimarknads-

inspektionen inte heller gett något besked som tyder på annat. Undantag från huvudregeln gäller 

dock för byggnader som är uppdelade i olika fastigheter på det horisontella planet, till exempel 

radhus och parhus. I dessa fall rekommenderar Vattenfall en anslutningspunkt per fastighet, se Bild 

8. Anledningen är att de enskilda fastighetsägarna i många fall inte känner ansvar för den 

gemensamma elanläggningen, utan ringer till elnätsföretaget och klagar om de stöter på problem. 

Vattenfall har ryckt ut i flera sådana fall, endast för att upptäcka att felet inte är deras utan är 

lokaliserat på det interna nätet under radhuset eller hos någon av grannarna.  

 

Bild 8 Radhus med en anslutningspunkt Bild 9 Radhus med en anslutning per fastighet 

När en byggnad är skiktad på höjden anser dock inte Vattenfall att de har samma möjlighet att 

direktansluta de olika byggnadsdelarna, jmf Bild 9. Det beror på att de i största möjliga mån vill 

undvika att dra ledningar inom byggnader. Därför använder de normalt gemensamma anslutnings-

punkter, varifrån enskilda huvudledningar går upp till de olika byggnadsdelarna (fastigheterna). 

Denna lösning tillämpas både vid 3D-fastighetsbildning i befintliga byggnader och vid nybyggnation. 

Vid nybyggnation tror dock Per-Olof att det interna nätet kan byggas annorlunda, exempelvis med 

mer separerade ledningar. Riktlinjer för den närmre utformningen av dessa interna nät tror han 

kommer att arbetas fram inom byggbranschen när tredimensionell fastighetsbildning blir vanligare.  

Avtalspart 
För Vattenfall är det viktigt att de har en tydlig avtalspart när de ansluter en byggnad till elnätet. 

Parten kan vara en fastighetsägare eller en samfällighetsförening. Det viktigaste för Vattenfall är att 

parten känner ansvar för byggnadens gemensamma anläggningar, så att problem likt fallet med 

radhuset ovan undviks. 

6.2 Göteborg Energi Nät 
Intervju med Alf Persson på avdelningen Nätutveckling på Göteborg Energi Nät AB, i Göteborg, nedan 

kallat Göteborg Energi. Svar på frågor via mail 2012-05-02, uppföljning per telefon 2012-05-03. 

När Göteborg Energi ansluter tredimensionella fastigheter följer de samma rekommendationer och 

bestämmelser som när de ansluter traditionella fastigheter, det vill säga ellagen, starkströms-

föreskrifterna, de allmänna avtalsvillkoren m.fl. De använder sig även av Svensk Energis webbaserade 

handbok AMI (Anslutning Mätning Installation).  

 

Anslutning  
Göteborg Energi har en skyldighet att ansluta kunder till sitt nät och denna anslutningsskyldighet 

sträcker sig lika långt oavsett vilken typ av fastighet som ska anslutas. Anslutningen sker genom att 
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de drar en servisledning till en byggnad och dess elcentral. Denna elcentral ska ligga så nära markplan 

och fasad som möjligt så att Göteborg Energi slipper att dra långa ledningar inom byggnad. Göteborg 

Energis grundtanke är att alla byggnader ska ha en anslutning var. Denna regel gäller oavsett om 

byggnaden är indelad i flera fastigheter eller inte. Undantag gäller dock om byggnadens utbredning 

är så stor att det inte är praktiskt genomförbart med en anslutningspunkt.  

 

Upplåtelseformer och avtalspart 
Vid anslutningspunkten slutar Göteborgs Energis ansvar för ledningarna och de råder därför inte över 

upplåtelsen för ledningar och tillbehör efter denna punkt. Dessa brukar dock upplåtas med 

gemensamhetsanläggning eller servitut och av dessa alternativ är inrättande av gemensamhets-

anläggning att föredra. Detta på grund av att fastighetsägarna i detta fall känner ansvar för 

anläggningens alla delar och att de beslutar gemensamt om dess användning. För Göteborg Energi är 

det vidare viktigt att de har en tydlig avtalspart när de ansluter en byggnad till sitt nät. Huruvida 

denna är en privatperson eller juridisk person spelar dock mindre roll.   

6.3 Fortum Distribution 
Intervju med Åke Norman, anslutningsingenjör på Fortum Distribution AB, i Stockholm, nedan kallat 

Fortum. Muntlig intervju 2012-04-24. 

Det finns inga särskilda rekommendationer och bestämmelser för anslutning av tredimensionella 

fastigheter idag. Fortum följer därför de befintliga rekommendationerna i bland annat handboken 

AMI. För att ansluta en kund till elnätet drar Fortum en servisledning till en anslutningspunkt i 

byggnadens nedre plan. Anslutningen ska ske så nära yttervägg och markplan som möjligt så att de 

minimerar längden ledning inom byggnaden. Anledningen till detta är bland annat brandrisken. På 

grund av detta direktansluter inte Fortum tredimensionella fastigheter i en byggnads övre plan. 

Dessa får istället koppla på sig på anslutningen i byggnadens nedre plan. Ansvaret för att trygga den 

tredimensionella fastighetens elförsörjning inom byggnaden ligger på Lantmäteriet.  

Framtida behandling av frågan 
Hittills har Fortum följt principen en anslutningspunkt per byggnad, oavsett om det finns en eller 

flera fastighetsägare i byggnaden. I de fall de har fått förfrågan om enskilda anslutningar vid 3D-

fastighetsbildning har de svarat nej. Så här i efterhand är de dock osäkra på om de haft rätt. Av den 

anledningen utreder Åke Norman den här och andra frågor avseende anslutning av tredimensionella 

fastigheter tillsammans med Bo Hansson på E.ON. Elnät och Tord Martinsen på Elektriska 

Installatörsorganisationen EIO. Detta gör de i samarbete med branschorganisationen Svensk Energi 

och målet är att publicera arbetet som ett tillägg till handboken AMI. En redovisning av vad 

arbetsgruppen hittills har kommit fram till ges i kap. 6.5. 

6.4 E.ON. Elnät  
Intervju med Bo Hansson och Karin Lundgren på avdelningen Tillstånd och Rättigheter på E.ON. Elnät 

Sverige AB i Malmö, nedan kallat E.ON. Telefonkonferens, 2010-05-10. 

E.ON. har anslutit ett fåtal tredimensionella fastigheter till sitt nät och har inte stött på några 

problem i samband med detta. Förfarandet har varit detsamma som vid anslutning av andra typer av 

elanvändare. Då det i dagsläget inte finns några särskilda bestämmelser för just anslutning av 

tredimensionella fastigheter följer E.ON. de allmänna bestämmelserna i ellagen, förordningen om 
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undantag från koncessionsplikt och starkströmsförordningen. De får även stöd av handboken AMI i 

sitt arbete.  

Anslutning 
För att ansluta en elanvändare kopplar E.ON. sin servisledning till en anslutningspunkt strax före 

servissäkringen. Det är här E.ON.s ägande och ansvar för ledningen upphör. En fråga som har berörts 

i ett examensarbete157 som Bo och Karin varit handledare för är hur långt elnätsföretagens 

anslutningsskyldighet sträcker sig vid anslutning av tredimensionella fastigheter - om de vid begäran 

är skyldiga att ansluta vid fastighetsgräns, det vill säga att dra en servisledning ända upp till en 

tredimensionell fastighet belägen i byggnadens övre plan. Om detta säger Bo och Karin idag att E.ON. 

generellt sett är ovilliga att dra ledningar inom byggnader. Detta beror på att de inte råder över 

byggnaden och dess användning, exempelvis kan en fastighetsägare vid ombyggnation förändra de 

brandceller som är väsentliga för att förhindra spridning av en eventuell kabelbrand. Vidare är de 

elkablar som E.ON. normalt använder avsedda att ligga i mark. Det är dock vanligt att E.ON. drar sina 

servisledningar några meter in i en byggnad för att ansluta den till en eller flera serviscentraler där.  

Mätning och abonnemang 
Förutom servisledningen vilken kopplas till kundens anläggning äger E.ON. mätaren, vilken är att 

likställa med uttagspunkten. Beroende på vad fastighetsägarna önskar kan de ha varsin mätare eller 

en gemensam. Om de har varsin mätare har alla tillgång till den fria elmarknaden och det ser E.ON. 

som positivt. Väljer de att endast ha en mätare (uttagspunkt) är alla istället knutna till samma ett och 

samma elhandelsföretag. En fördel med detta är att de kan få storskalsfördelar i form av lägre 

avgifter. En nackdel är dock att lösningen är beroende av att fastighetsägarna är eniga vad gäller 

valet av elleverantör. 

Mätaren eller mätarna kan antingen sitta i serviscentralen i byggnadens nedre plan eller längre upp 

på huvudledningen/huvudledningarna. I äldre bostadshus, byggda före ca 1970, sitter ofta mätarna 

inne i lägenheterna. Idag undviker man att placera dem så på grund av den begränsade åtkomsten 

och försöker istället samla dem så gott som de går, gärna i byggnadens nedre plan. I vissa fall är det 

dock nödvändigt att ha en eller flera mätare högt upp i en byggnad och det är när huvudledningen 

eller huvudledningarna som ska försörja byggnadens övre våningar. Att ha ett avstånd mellan 

anslutnings- och uttagspunkt är dock förknippat med en viss osäkerhet från E.ON.s sida. Detta beror 

på att de ställer sig frågan med vilken rätt de överför el på en sådan huvudledning, det vill säga på 

ledningen mellan anslutnings- och uttagspunkten.   

Framtida behandling av frågan 
Trots att E.ON. inte har anslutit många tredimensionella fastigheter är de angelägna om att hålla sig 

uppdaterade och föra diskussioner kring frågan hur tredimensionella fastigheter lämpligen bör 

anslutas. Bo Hansson sitter därför med i samma arbetsgrupp som Åke Norman från Fortum 

Distribution, se ovan, och arbetar med just dessa frågor. Frågorna rör inte enbart elnätsföretagens 

roll utan även Lantmäteriets roll vid anslutningen av tredimensionella fastigheter. Bland annat 

understryker arbetsgruppen vikten av att det bildas en gemensamhetsanläggning för serviscentralen, 

eftersom den vanligtvis är gemensam för byggnaden. De anser vidare att det är viktigt att 

Lantmäteriet beslutar om kapacitetsfördelningen (fördelning av mängden energi) mellan 
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fastighetsägarna så att kostnadsfördelningen vid en förändrad anslutning kan ske på lämpligt sätt. 

Läs mer om arbetsgruppens arbete och slutsatser i nästa stycke. 

6.5 Nya riktlinjer för anslutning av tredimensionella fastigheter 
Detta stycke är baserat på information som erhållits genom intervju med Åke Norman på Fortum 

Distribution och Bo Hansson på E.ON. Elnät samt på ett utkast av deras rapport Tredimensionell 

fastighetsbildning, daterad 2012-04-24. 

Åke Norman på Fortum Distribution, Bo Hansson på E.ON. Elnät och Tord Martinsen på Elektriska 

Installatörsorganisationen EIO sitter för närvarande i en arbetsgrupp som i samarbete med Svensk 

Energi tar fram en branschöverskridande guide för elanslutning av tredimensionella fastigheter. 

Arbetet sker i dialog med Lantmäteriet och ska införas i den webbaserade handboken AMI 

(Anslutning Mätning Installation) när det är klart. Denna handbok har utarbetat av Svensk Energi och 

är gemensamt för Sveriges alla elnätsföretag, montörer och installatörer. 

Arbetet med kompletteringen till AMI har fokuserat på fyra typfall av 3D-fastighetsbildning av 

utrymmestypen byggnad; nyproduktion, befintlig byggnad, utbyggnad av befintlig byggnad med stort 

effektbehov samt byggnad med ägarlägenheter. Det här examensarbetet fokuserar på de två första 

typfallen eftersom de andra faller utanför arbetets ramar. Det ena eftersom det är mer tekniskt 

komplicerat och det andra för att det avser ägarlägenheter, se kap. 1.3.  

Nedan följer en sammanställning av vad arbetsgruppen rekommenderar för de två första typfallen. 

Då arbetet ännu inte är publicerat görs en reservation för eventuella smärre ändringar. 

Nyproduktion 
Vid nyproduktion av byggnad innehållande tredimensionella fastigheter kan risken för framtida 

tvister mellan fastighetsägare minska genom att elnätsföretaget drar in en servisledning till varje 

fastighet. Om det finns samfällda utrymmen i byggnaden som försörjs med el, till exempel trapphus, 

bör även de få en egen servisledning. De olika servisledningarna förläggs parallellt med varandra och 

ansluts i ett för byggnaden gemensamt utrymme. För detta utrymme ska en gemensamhets-

anläggning med föreningsförvaltning bildas. Samfällighetsföreningen blir då elnätsföretagets och 

fastighetsägarnas naturliga kontakt när det gäller frågor om drift och underhåll. I samband med 

inrättandet av gemensamhetsanläggningen ska fastighetsbildningsservitut bildas för huvud-

ledningarna som går upp från det gemensamma utrymmet och försörjer de enskilda fastigheterna.  

En teknikseparering vid nyproduktion gör att framtida tvister om till exempel kapacitetsfördelningen 

(fördelning av energi) undviks. Detta eftersom fastighetsägarna själva får välja vilken kapacitet de vill 

ha i anslutningen och säkringen samt har ensamrätt på denna kapacitet. Vidare kan tvister undvikas 

genom att de separerade anläggningarna inte påverkar varandra, det betyder att ett problem i en av 

anläggningarna inte påverkar de andra. 

Befintlig byggnad 
Om en befintlig byggnad skiktas genom 3D-fastighetsbildning dras i regel inga nya servisledningar in i 

byggnaden. Istället används den befintliga servisledningen, vilken blir gemensam för alla fastigheter i 

byggnaden. För det gemensamma utrymme där denna ansluts (den gemensamma serviscentralen) 

ska det inrättas en gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning. I samband med detta ska det 

även bildas fastighetsbildningsservitut för huvudledningarna som försörjer de enskilda fastigheterna.. 
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En gemensam anslutningspunkt innebär att alla fastigheter i byggnaden delar på den kapacitet som 

finns i anslutningen och detta kan orsaka tvister. Exempelvis kan fastighetsägarna bli oeniga om hur 

mycket el varje fastighet får ta ut från den gemensamma servisledningen och säkringen eller vem 

som ska betala för en eventuell ökning av kapaciteten (ändrad anslutning). På grund av detta är det 

viktigt att Lantmäteriet ser till att det sker en fördelning av anslutningskapaciteten vid bildandet av 

gemensamhetsanläggningen för serviscentralen.   

 

 

Bild 10 Principskiss över antal anslutningar vid nyproduktion och i befintlig byggnad 

6.6 Sammanfattning av intervjusvar  
Genom intervjuerna med de sakkunniga på de fyra elnätsföretagen har det framkommit att det idag 

saknas särskilda bestämmelser och riktlinjer för hur anslutning av tredimensionella fastigheter ska 

ske. Åtminstone två av elnätsföretaget (Fortum Distribution och E.ON. Elnät) har dock saknat och sett 

ett behov av branschöverskridande riktlinjer för hur detta ska ske. Av den anledningen har det 

tillsatts en arbetsgrupp som utreder frågan samt arbetar med att ta fram en guide för hur 

anslutningen bör gå till i framtiden. I arbetet har representanter från elnätsföretagen och 

Elektrikernas Installatörsorganisation medverkat. Kontakt har även hållits med Lantmäteriet. Målet 

är att guiden ska kunna användas av alla dessa parter. 

Då det för närvarande saknas särskilda bestämmelser och riktlinjer för anslutning av tredimensionella 

fastigheter följer elnätsföretagen de befintliga, vilka avser anslutning av byggnader på traditionella 

fastigheter. Hittills har detta inte orsakat några problem för något av de intervjuade elnätsföretagen. 

De kan ansluta elanvändare på samma sätt som tidigare och det beror på att deras anslutnings-

skyldighet inte sträcker sig till fastighetsgräns utan till byggnadernas fasad eller till ett elrum i dess 

nedre plan. Alla de intervjuade elnätsföretagen är eniga om att detta är lämpligt eftersom de inte vill 

dra ledningar inom byggnader. Anledningen är bland annat att de inte vill äga ledningar i en 

anläggning vars användning de inte rår över. Om elen inte hanteras på rätt sätt eller om 

brandcellernas utformning ändras på grund av ombyggnation riskerar exempelvis brandsäkerheten 

att försvagas.  

Intervjuerna har vidare visat att elnätsföretagen följer samma grundregel vad gäller antalet 

anslutningar och enligt denna ska varje byggnad ha en anslutning var och detta oavsett om den är 

uppdelad i flera fastigheter eller ej. Fortum och E.ON. rekommenderar dock i sitt arbete med tillägget 
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till AMI, att en teknikseparering ska ske vid nybyggnation. Detta för att undvika framtida tvister om 

till exempel effekt- och kapacitetsfördelningen och att förhindra att alla fastigheter i byggnaden 

drabbas om det blir fel på en av anläggningarna.  

Hur upplåtelsen av serviscentralerna och huvudledningarna sker är inget som elnätsföretagen kan 

råda över eftersom beslut om detta tas inom lantmäteriförrättningen. Om de får önska vill 

majoriteten av de intervjuade elnätsföretagen dock att det bildas en gemensamhetsanläggning för 

serviscentralen. Anledningen är att de vill ha en tydlig part som känner ansvar för och åtgärdar fel på 

de gemensamma delarna av anläggningen. Hos Fortum Distribution och E.ON. Elnät finns även en 

önskan om att det vid bildandet av gemensamhetsanläggningen ska tas beslut gällande fördelningen 

av kapaciteten mellan fastighetsägarna. Detta för att undvika framtida tvister om kostnads-

fördelningen vid exempelvis behov av en utökad kapacitet i elanslutningen.  
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7. Analyser och slutsatser 
Detta examensarbete har undersökt hur Lantmäteriet och elnätsföretagen behandlar frågan om 

tredimensionella fastigheters elförsörjning; vilka rättigheter och skyldigheter de två parterna har 

samt hur de har tillämpat 3D- och ellagstiftningen i praktiken. Det har framkommit att det saknas 

tydliga riktlinjer för Lantmäteriets och elnätsföretagens arbete i denna fråga och att respektive part 

känner en viss osäkerhet gällande den andra partens rättigheter och skyldigheter. Från 

elnätsföretagens håll har det med bakgrund av detta tagits initiativ till att ta fram bransch-

överskridande riktlinjer för hur frågan ska behandlas i framtiden.    

I detta avslutande kapitel besvaras de frågeställningar som ställdes inledningsvis i arbetet. Med stöd 

av den information som erhållits i arbetet ges vidare förslag på hur elektriska starkströmsledningar 

ska behandlas vid 3D-fastighetsbildning i framtiden. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

Lantmäteriets praktiska tillämpning av lagstiftning samt de problem som elnätsföretagen lyft fram 

angående hanteringen.  

7.1 Svar på frågeställningar 
 

Vad säger 3D-lagstiftningen och Lantmäteriets rekommendationer om tredimensionella 

fastigheters rätt till el?  

 Ett villkor för 3D-fastighetsbildning är att fastigheten redan vid bildandet tillförsäkras de rättigheter 

den behöver för att bli lämplig för sitt ändamål. Vilka rättigheter som är nödvändiga att trygga och 

hur dessa ska tryggas preciseras inte i lagtext. Regeringen har istället gett Lantmäteriet i uppgift att 

ta beslut om vilken lösning som är mest lämplig i de enskilda fallen. Enligt Lantmäteriets 

rekommendationer är det framförallt anläggningar som har ett fortlöpande behov av underhåll och 

förnyelse som är att anse som nödvändiga rättigheter. Detta gäller till exempel elektriska 

starkströmsledningar. Vilken rättighetslösning som ska väljas för att lösa de olika samverkans-

frågorna preciseras, som tidigare nämnts, inte heller i lagtext. Vägledning ges dock i propositionen till 

3D-lagstiftningen. Här förespråkas framförallt inrättande av gemensamhetsanläggning med 

samfällighetsförvaltning. En annan rättighetslösning som anses vara lämplig är fastighetsbildnings-

servitut. Avtalsservitut anses endast vara tillämpligt i undantagsfall.    

Hur har Lantmäteriet tillämpat 3D-lagstiftningen i praktiken?  

Lantmäteriet har regelmässigt tryggat tekniska installationer, som elektriska starkströmsledningar, 

vid genomförda 3D-fastighetsbildningar. I beslutet har de lagt stor vikt vid fastighetsägarnas åsikter, 

eftersom det är dem som ska sköta den framtida förvaltningen av anläggningen. Fastighetsägarna 

har i regel inte haft några invändningar mot att de tekniska installationerna tryggas rättsligt. 

Lantmätarna haft dock haft svårt att få gehör för lösningen att inrätta gemensamhetsanläggning för 

att lösa denna samverkansfrågan. Detta beror på en motvilja hos fastighetsägarna att vara alltför 

sammanlänkade med omkringliggande fastigheter. Denna motvilja har påverkat Lantmäteriets 

praktiska tillämpning av 3D-lagstiftningen på så sätt att allt fler servitut och allt färre gemensamhets-

anläggningar har bildats för att lösa samverkansfrågor vid 3D-fastighetsbildning. Vad gäller de 

elektriska starkströmsledningarna har ofta både de enskilda ledningarna och den gemensamma 

serviscentralen tryggats med servitut. Denna lösning förekommer i lika stor eller större utsträckning 

än lösningen att inrätta gemensamhetsanläggning för serviscentralen och endast enskilda 

huvudledningar som servitut.   
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Vad gäller den praktiska tillämpningen av 3D-lagstiftningen har det vidare påvisats att redovisningen 

av bildade rättigheter för elektriska starkströmsledningar skiftar i tydlighetsgrad. Detta gäller 

framförallt för servitut som upplåts med ändamålet ”rätt att nyttja ledning”. Rättighetens omfång är i 

detta fall otydligt, exempelvis framgår det inte om serviscentralen ingår i servitutet eller inte.  

Vilka rekommendationer och bestämmelser följer elnätsföretagen vid anslutning av 

tredimensionella fastigheter?  

I dagsläget finns det inga särskilda rekommendationer och bestämmelser om anslutning av 

tredimensionella fastigheter. Elnätsföretagen följer därför dem som finns om anslutning av 

byggnader på traditionella fastigheter. Bestämmelser om detta finns bland annat i ellagen, 

förordningen om undantag från koncessionsplikt och starkströmsförordningen. Elnätsföretagen 

använder sig också av en webbaserad handbok som tagits fram i ett samarbete mellan Svensk Energi 

och Elektriska installatörsorganisationen EIO. Handboken heter AMI (Anslutning Mätning 

Installation). För närvarande arbetar bland annat Bo Hansson på E.ON. Elnät i Malmö och Åke 

Norman på Fortum Distribution i Stockholm med att ta fram ett tillägg till denna avseende anslutning 

av tredimensionella fastigheter. Arbetet har inte publicerats än men är i slutskedet. I rapporten 

kommer arbetsgruppen bland annat att rekommendera att anslutningen av tredimensionella 

fastigheter ska utföras på olika sätt beroende på om det gäller ombildning av en befintlig byggnad 

eller om 3D-fastighetsbildningen sker vid nyproduktion. Vid ombildning av befintlig byggnad 

rekommenderar arbetsgruppen att fastigheterna delar på den befintliga anslutningspunkten. Vid 

nyproduktion rekommenderar de istället att det ska ske en teknikseparering, det vill säga att varje 

fastighet får en anslutningspunkt var. Detta för att undvika framtida tvister om till exempel 

fördelning av anslutningens kapacitet (mängden energi) och att undvika att ett problem i en av 

fastigheternas anläggning drabbar de andra fastigheterna. Gruppen förslår vidare att det, både vid 

3D-fastighetsbildning i befintlig byggnad och vid nyproduktion, ska bildas en gemensamhets-

anläggning för serviscentralen/serviscentralerna och fastighetsbildningsservitut för huvud-

ledningarna. Den främsta anledningen till att gemensamhetsanläggningar bör bildas för 

gemensamma serviscentraler anser arbetsgruppen vara att det ska kunna ske en lämplig kostnads-

fördelning om det finns behov av att öka den gemensamma anslutningskapaciteten, det vill säga om 

servissäkringen och eventuellt servisledningen behöver bytas ut.  Anledningen till att de anser att 

gemensamhetsanläggning även bör bildas vid nyproduktion, då teknikseparering sker, är att det 

förutom de enskilda byggnadsdelarna vanligtvis finns gemensamma utrymmen som behöver 

försörjas med el och att den elanläggning som försörjer dessa lämpligen förvaltas av fastigheterna 

gemensamt.  

Hur behandlar elnätsföretagen frågan i praktiken? 

De fyra elnätsföretagen som har intervjuats i arbetet har en gemensam grundregel som de följer när 

de ansluter sina kunder till elnätet och enligt denna ska varje byggnad ha en servisledning/anslutning 

var. Undantag från denna princip gäller endast byggnader som är indelade i flera fastigheter i 

vertikalled, exempelvis radhus och parhus. För byggnader som är skiktade på höjden gäller således 

generellt sett grundregeln ”en anslutning per byggnad”.  Om ägaren av en tredimensionell fastighet i 

en byggnads övre plan vill ha en egen anslutning måste möjligheten till detta diskuteras mellan 

elnätsföretag och kund. Ingen av företagen är dock villiga att dra en servisledning ända upp till 

fastighetsgräns i detta fall. Anslutningen sker alltid så nära yttervägg och markplan som möjligt. 
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Anledningen till att elnätsföretagen inte vill dra ledningar inom byggnad är bland annat att det är 

svårt att komma åt ledningar samt att det finns en risk att ledningarna orsakar en brand i byggnaden. 

Denna syn på anslutningsskyldigheten, att elnätsföretagen ansvarar för att ansluta byggnader och 

inte är skyldiga att dra ledningar inom byggnad, är i linje med ett bindande besked som gavs av 

Energimarknadsinspektionen 2009. Enligt detta besked får överföring för annans räkning ske inom 

byggnader som är uppdelad i flera fastigheter, se kap. 3.5.4. Elförsörjningen av en tredimensionell 

fastighet är således inte beroende av att elnätsföretaget överför el ända fram till fastighetsgräns. 

Inom en byggnad kan ansvaret för överföringen istället ligga på en annan fastighetsägare. 

Överföringen av el kan av den anledningen ses som en samverkansfråga som måste lösas mellan 

fastighetsägarna. Med detta resonemang skulle frågan som ställts i kap. 3.5.1. gällande elnäts-

företagens anslutningsskyldighet kunna besvaras. Eftersom elnätsföretagen inte har skyldighet att 

överföra el på områden som är undantagna kravet på koncessionsplikt och där överföring för annans 

räkning är tillåten, borde de inte kunna anses skyldiga att dra en servisledning ända fram till 

fastighetsgräns. Att elnätsföretagen inte har något ansvar för elnätet inom byggnaderna innebär att 

de inte kan råda över valet av upplåtelseform för dessa. De är dock eniga om att det är positivt om 

det inrättas en gemensamhetsanläggning för serviscentralen. Detta på grund av att alla 

fastighetsägare i dessa fall känner ansvar om det finns ett behov av en åtgärd avseende denna 

gemensamma del av anläggningen.  

Hur bör tredimensionella fastigheters elförsörjning lämpligen tryggas i framtiden? 

Tre olika parter är inblandade när tredimensionella fastigheters elförsörjning ska tryggas; 

Lantmäteriet, elnätsföretagen och fastighetsägarna. För att undvika framtida tvister är det viktigt att 

parterna är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter de själva samt de andra parterna har. Det 

är även viktigt att de är medvetna om vilka effekter deras beslut har på andra och vice versa. Bland 

annat har det i examensarbetet visats att det avtal som elnäts- och elhandelsföretagen tecknar med 

fastighets-ägarna kan påverka vilket val av samverkanslösning som är mest lämplig i de enskilda 

fallen. Det är av den anledningen viktigt att Lantmäteriet är medvetna om hur avtalen kan utformas 

och anslutningen ske. Nedan följer förslag på hur de elektriska starkströmsledningarna kan tryggas 

på ett lämpligt sätt beroende på dessa omständigheter, det vill säga hur många anslutningspunkter 

och abonnemang fastigheterna i byggnaden har. 

Gemensam anslutning och ett abonnemang (kollektivmätning) 

När flera fastigheter i en byggnad delar på en anslutning bör det bildas en gemensamhetsanläggning 

(ga) för den gemensamma serviscentralen. Kostnaderna för anläggningens utförande, drift och 

underhåll kan i dessa fall fördelas mellan deltagarna efterandelstal. Ga:n bör omfatta alla ledningar 

och tillbehör från anslutningspunkten till den punkt där de elektriska starkströmsledningarna endast 

försörjer en fastighet med el. För de enskilda huvudledningarna bildas lämpligen fastighetsbildnings-

servitut. Ga:n bör vidare omfatta eventuella undermätare som mäter de enskilda fastigheternas 

förbrukning. För förvaltningen av ga:n bör en samfällighetsförening bildas då denna, som juridisk 

person, kan teckna avtal med elnätsföretag och elhandelsföretag. Om samfällighetsföreningen 

tecknar avtalet med elhandelsföretaget är det denna som debiteras för elförbrukningen. Föreningen 

debiterar i sin tur de deltagande fastigheterna genom andelstal för drift eller genom bruknings-

avgifter. I detta fall är brukningsavgifter är att föredra ur, bland annat rättvise- och miljösynpunkt, 

eftersom fastighetsägarna då får betala för exakt den mängd el de förbrukar.  
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Alternativet att bilda fastighetsbildningsservitut för både den gemensamma anslutningen och de 

enskilda huvudledningarna är i detta fall inte en tillfredsställande lösning. Det beror bland annat på 

att fastighetsbildningsservitut inte kan göras beroende av villkor om periodisk ersättning. Denna 

möjlighet finns vid bildande av avtalsservitut, men denna samverkansform är inte heller att 

rekommendera då den har en svag sakrättslig ställning.   

Gemensam anslutning och enskilda abonnemang 

När flera fastigheter i en byggnad delar på en anslutning bör det, som tidigare nämnts, bildas en 

gemensamhetsanläggning (ga) för den gemensamma serviscentralen. Kostnaderna för anläggningens 

utförande, drift och underhåll kan i dessa fall fördelas mellan deltagarna efter andelstal. Alla 

fastighetsägare är dessutom representerade när beslut tas i frågor rörande anläggningen och dess 

förvaltning. Om fastigheterna som delar på anslutningen har enskild mätning ska mätarna inte ingå i 

gemensamhetsanläggningen eftersom de ägs av elnätsföretaget. Om enskild mätning sker är det 

vidare fastighetsägarna som tecknar avtal med elhandelsföretag och som debiteras för 

elförbrukningen. Av den anledningen är det i detta fall inte lika viktigt att bilda ga som när kollektiv 

mätning sker. Att inrätta ga för serviscentralen är ändå att rekommendera eftersom det är lämpligt 

att övriga kostnader, exempelvis underhållskostnader, fördelas mellan fastighetsägarna. Det är även 

lämpligt att kostnader för elförbrukning i eventuella gemensamma utrymmen fördelas mellan dem.  

I detta fall är det liksom i fallet ovan lämpligt att bilda fastighetsbildningsservitut för enskilda 

huvudledningar. 

Enskilda anslutningar och abonnemang 

Om det sker en teknikseparering, det vill säga om varje fastighet i en byggnad får en egen anslutning 

och abonnemang kan rätten till fastigheternas enskilda ledningar och serviscentral tryggas med rena 

servitutslösningar. Det finns dock ofta gemensamma utrymmen i byggnader som är uppdelade i flera 

fastigheter, vilka kan behöva försörjas med el. De gemensamma utrymmena kan vid teknik-

separeringen få en egen anslutning och mätning. Om detta sker bör anläggningen inrättas som en 

gemensamhetsanläggning, eftersom den är till nytta för flera fastigheter. För förvaltningen av ga:n är 

det lämpligt att det bildas en samfällighetsförening som kan teckna avtal med elnätsföretag och 

elhandelsbolag.  

 

  Serviscentral/serviscentraler Enskilda huvudledningar 

1 anslutning, 1 abonnemang Ga (inkl. undermätare) F-servitut  

1 anslutning, flera abonnemang Ga (exkl. mätare) F-servitut  

Flera anslutningar och abonnemang F-servitut eller ga F-servitut  
 

Fig. 1 Sammanfattande tabell. Val av rättighetslösning för elektriska starkströmsledningar med tillbehör. 
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Rättigheternas omfattning 

Oavsett vilken upplåtelseform som väljs för de elektriska starkströmsledningarna, inklusive tillbehör, 

är det viktigt att lantmätaren är tydlig med vilken omfattning rättigheten har och vilka rättigheter och 

skyldigheter som är förknippade med denna. För framtida fastighetsägares skull bör redovisningen av 

rättigheten inte lämna några tveksamheter gällande exempelvis vilken fastighet som har ålagts 

underhållsskyldighet i ett servitutsförhållande och huruvida den härskande fastigheten, i de fall 

denna ålagts underhållsskyldighet, har rätt att tillträda den tjänande fastigheten för att utföra 

åtgärder på anläggningen. Vidare är det viktigt att hela anläggningen, från anslutningspunkt till 

fastighetsgräns, blir rättsligt tryggade och att alltför generella beskrivningar av rättigheterna undviks.  

Övriga omständigheter som kan påverka valet av samverkansform 

I de fall det inom en byggnad finns en stor fastighet och en eller flera betydligt mindre kan det om 

fastighetsägarna önskar det vara lämpligt att låta den större fastigheten ansvara för den 

gemensamma anslutningen (serviscentralen). Det kan alltså i detta fall räcka med att de mindre 

fastigheterna får servitut på de huvudledningar som försörjer dem med el. Denna lösning bör dock 

endast användas i de fall den större fastighetsägaren tillräckligt stort kapital för att ensam kunna 

betala för drift- och underhållsåtgärder.  

Om de elektriska starkströmsledningarna inom en byggnad inte några enskilda delar utan fungerar 

som ett sammanhängande system är den mest lämpliga lösningen att inrätta en gemensamhets-

anläggning för hela elnätet inklusive den gemensamma serviscentralen.  

7.2 Diskussion 
Lantmäteriet har valt att lägga stor vikt vid fastighetsägarnas åsikter när de tar beslut om 

samverkanslösning för nödvändiga rättigheter vid 3D-fastighetsbildning. Detta har lett till att olika 

varianter av servitut används i allt större utsträckning och att gemensamhetsanläggningar inrättas 

allt mer sällan. För elektriska starkströmsledningar anser jag dock att denna lösning sällan är lämplig. 

Anledningen är att serviscentralen oftast är gemensam och att kostnader för åtgärder på denna 

anläggning samt kostnaderna för den elektricitet som behövs för gemensamma utrymmen i 

byggnaden bör fördelas mellan fastigheterna. En sådan kostnadsfördelning kan inte ske inom ramen 

för ett servitut. Kostnadsfördelningen kan inte heller ske fullt ut vid gemensamma servitut, trots att 

SFL tillämpas för förvaltningen av dessa. Anledningen är att det i dessa fall endast är de härskande 

fastigheterna i servitutsförhållandet som deltar i förvaltningen.   

Elnätsföretagen är eniga om att inrättande av gemensamhetsanläggning är en lämplig lösning för att 

rättsligt trygga gemensamma anslutningspunkter och serviscentraler. De har dock uppmärksammat 

en för dem upplevd brist i rättighetslösningen och det är att anslutningskapaciteten inte fördelas 

mellan de deltagande fastigheterna. Elnätsföretagen ser på grund av detta att det finns en risk att 

fastighetsägarna blir oense om kostnadsfördelningen om en eller flera fastighetsägare vill öka sitt 

eluttag. Att öka eluttaget i anslutningen kan nämligen vara förenat med flera kostnader för 

fastighetsägarna. Bland annat tar elnätsföretaget ut ett tillägg till anslutningsavgiften när servis-

säkringen byts ut till en större. Vidare kan en effektökning vara beroende av att servisledningen, 

mätarskåpet m.m. byts ut. På frågan hur sådana kostnader ska fördelas mellan fastighetsägarna finns 

det inget rakt svar. Om det har inrättats en gemensamhetsanläggning för den gemensamma 

anslutningen kan kostnadsfördelningen eventuellt ske genom andelstal för utförande eller drift. Valet 
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mellan dessa beror bland annat på av vilken anledning det finns ett behov av ett ökat eluttag. Om 

anledningen är att ”normalhushållet” har fått en ökad mängd elektronik och följaktligen ett ökat 

energibehov skulle åtgärden kunna ses som en standardhöjande underhållsåtgärd och kostnaderna 

därför fördelas efter andelstalet för drift. Om åtgärden inte kan ses som en väsentlig 

standardhöjande åtgärd utan istället som ett ”nyutförande” ska kostnaderna istället fördelas efter 

andelstalet för utförande. Oavsett vilket andelstal kostnaderna fördelas efter kommer alla 

deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen att vara med och betala för åtgärden. Detta kan 

tyckas rimligt eftersom alla fastigheter kommer att ha möjlighet att öka sitt eluttag om anslutningens 

kapacitet höjs. Det kan samtidigt tyckas vara orättvist i de fall det endast är en eller några av de 

deltagande fastigheterna som har ett behov av ett ökat eluttag. Frågan om kostnadsfördelningen för 

en sådan åtgärd är därför intressant ur rättvisesynpunkt.  

En annan tvist som kan uppkomma när flera fastigheter har en gemensam anslutningspunkt är om 

det sker en överbelastning och den gemensamma servissäkringen går sönder. Från elnätsföretagets 

sida sker endast en kontroll att ingen av de enskilda fastigheternas huvudsäkring överstiger 

kapaciteten i den gemensamma servissäkringen. Om det sker en överbelastning i servissäkringen 

beror det således på att det sammanlagda uttaget varit för stort. Vem som orsakat felet kan vara 

svårt att säga, särskilt om det inte sedan tidigare angetts hur mycket kapacitet varje fastighet får ta 

ut. Ett sätt att undvika problemet skulle kunna vara att minska huvudsäkringarnas storlek, så att varje 

fastighets huvudsäkring motsvarar den del av den gemensamma kapaciteten som denna får ta ut. En 

sådan lösning skulle dock medföra att elanvändarna förlorar de skalfördelar som uppstår med 

gemensam anslutningspunkt, se resonemang i tredje stycket kap. 3.4. Går problemet inte att undvika 

är det bästa sättet att minska risken för en tvist att möjliggöra för en så rättvis kostnadsfördelning 

som möjligt. Om det är tekniskt möjligt att fastställa vem eller vilka fastighetsägare som orsakat 

överbelastningen skulle det mest rättvisa kunna tyckas vara att den eller dem står för kostnaderna. 

Har det bildats en gemensamhetsanläggning för serviscentralen sker dock kostnadsfördelningen 

troligen efter andelstalet för drift och underhåll. Detta andelstal är baserat på vad som anses skäligt 

med hänsyn till den omfattning fastigheterna generellt sett beräknas använda anläggningen. Hänsyn 

tas således inte till enskilda händelser. Då det gäller gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar 

finns det dock en särskild bestämmelse som reglerar kostnadsfördelningen i det fall då en fastighet 

använder anläggningen i betydligt större omfattning än som motsvarar dess andelstal för drift. 

Bestämmelsen finns i 48a § AL och enligt denna måste den aktuella fastigheten betala en så kallad 

slitageersättning till samfälligheten för de skador som den onormalt stora användningen orsakat. Då 

elektriska anläggningar, liksom vägar, kan ta skada av ett sådant slitage skulle det kunna vara lämpligt 

att införa en liknande bestämmelse för gemensamhetsanläggningar som avser elektriska 

starkströmsledningar. Med en sådan bestämmelse skulle kostnaderna för att byta ut säkringen m.m. 

kunna läggas på den eller de fastighetsägare som orsakat haveriet. Som tidigare nämnts kräver dock 

en sådan lösning att det sedan tidigare har fastställts hur mycket el varje fastighet får ta ut eller att 

det finns ett mått på vad som är ett ”onormalt” stort eluttag samt att det enkelt går att fastställa 

vem eller vilka fastigheter som orsakat felet. 

Det finns, förutom bestämmelsen i 48a §, flera särskilda bestämmelser i anläggningslagen för 

gemensamhetsanläggningar som avser enskilda vägar. Då vägar länge har varit ett vanligt ändamål 

för gemensamhetsanläggningar och är en viktig del av landets infrastruktur är det naturligt. 

Gemensamhetsanläggningar som avser elektriska starkströmsledningar, och då framförallt servis-

centraler, finns inte alls i samma utsträckning och fanns troligtvis inte alls innan 3D-lagstiftningen 



49 
 

infördes 2004. I takt med att antalet 3D-fastighetsbildningar ökar bildas dock allt fler gemensamhets-

anläggningar för detta ändamål och för att dessa ska kunna fungera ändamålsenligt kan det vara 

nödvändigt att se över lagstiftningen. Då dessa, liksom vägar, är en typ av infrastruktur kan det finnas 

ett behov av att införa särskilda bestämmelser om dess användning. Om bestämmelserna anpassas 

för ändamålet kan fördelarna med gemensamhetsanläggning bli fler, vilket förhoppningsvis kan få 

fler att välja att att inrätta gemensamhetsanläggning istället för servitut för de gemensamma delarna 

av de elektriska starkströmsledningarna.  

7.3 Avslutande kommentarer 
I examensarbetet har det framkommit att det finns ett uttalat behov av att ta fram bransch-

överskridande riktlinjer för hur tredimensionella fastigheters elförsörjning ska tryggas i framtiden. 

Bland annat har branschorganisationerna Svensk Energi och EIO i samarbete med E.ON. Elnät och 

Fortum Distribution tagit fram en ett tillägg till handboken AMI (Anslutning Mätning Installation), 

med förslag på hur frågan lämpligen bör behandlas i framtiden. Handboken är gemensam för 

Sveriges alla elnätsföretag, montörer och installatörer och rapporten kommer således att fungera 

som en guide för många inom energibranschen. Förhoppningsvis kommer arbetet även att läsas och 

användas av Lantmäteriet. Att lantmätarna har en förståelse för hur elnätsföretagen arbetar kan 

nämligen vara nödvändigt för att de ska kunna lösa samverkansfrågan kring el på ett lämpligt sätt. 

Guiden kan vidare fungera som ett diskussionsunderlag vid utvärdering av den praktiska 

tillämpningen av 3D-lagstiftningen. Eventuellt kan diskussionerna leda till att nya lösningar hittas, 

vilka kan tillgodose de inblandade parternas intressen på ett än mer ändamålsenligt sätt. 
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Förslag till fortsatta studier 
Som nämnts i diskussionen ovan finns en risk att det uppstår tvister när flera fastighetsägare delar på 

en gemensam anslutningspunkt. Exempelvis kan fastighetsägarna bli oeniga om kostnads-

fördelningen i de fall den gemensamma servissäkringen går sönder på grund av att någon eller några 

fastigheter haft ett för stort eluttag, eller om det finns ett behov byta servissäkring, och eventuellt 

servisledning, för att möjliggöra ett ökat eluttag för någon eller några av fastigheterna. Hur denna 

kostnadsfördelning ska ske på lämpligast sätt vore en intressant fråga att utreda närmre. 

En intressant fråga som har kommit upp i arbetet, närmare bestämt under intervjun med Bo Hansson 

på E.ON. Elnät, är med vilken rätt elnätsföretagen överför el på ledningar mellan anslutningspunkt 

och uttagspunkt, i de fall dessa är åtskilda. Att besvara detta faller utanför ramarna för detta 

examensarbete, men är en intressant fråga som skulle kunna utredas vidare.   

Examensarbetet har inte behandlat ägarlägenheters elförsörjning och en intressant fortsättning på 

detta arbete skulle därför kunna vara att undersöka hur frågan löses i dessa fall.  

Examensarbetet har inte tagit upp frågeställningen ur fastighetsägarnas perspektiv. Det skulle vara 

intressant att göra en uppföljning och se om de har stött på några problem med samverkan kring 

elförsörjningen och vilken lösning som har fungerat bäst i praktiken.  
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Bilaga 1. Definitioner - Tredimensionella fastigheter 

BEGREPP DEFINITION 

Traditionell fastighet En fastighet som endast avgränsas med 
gränslinjer i markplanet. 

Tredimensionell fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både 
horisontellt och vertikalt (1 kap. 1a § JB och 
FBL). 

Tredimensionell fastighetsbildning Fastighetsbildning som avser ny- eller 
ombildning av tredimensionella utrymmen. 
Kortform: 3D-fastighetsbildning. 

Tredimensionellt fastighetsutrymme Ett utrymme som ingår i en annan traditionell 
fastighet och som är avgränsat både 
horisontellt och vertikalt (1 kap. 1a § JB och 
FBL). 

Tredimensionellt utrymme Samlingsnamn för tredimensionella fastigheter 
och tredimensionella fastighetsutrymmen. 
Kortform 3D-utrymme. 

Urholkad fastighet  En traditionell fastighet inom vars gränser ett 
eller flera 3D-utrymmen är belägna. 
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Bilaga 2. Definitioner – El 

BEGREPP DEFINITION 

Anslutningspunkt  Den punkt där elnätsföretaget ansluter sin 
servisledningen till kundens anläggning (NÄT 
2012 N och NÄT 2012 K, p. 3.2).  

Elanvändare Fysisk eller juridisk person som tar ut elenergi i 
en uttagspunkt (EIFS 2011:3 s. 2). 

Elektrisk anläggning En anläggning med däri ingående särskilda 
föremål för produktion, överföring eller 
användning av el (EL 1 kap. 2 §). 

Elhandelsföretag Den som yrkesmässigt levererar el som har 
producerats av honom själv eller någon annan 
d.v.s det företag som en kund köper sin el av  
(EL 2 kap. 6 § resp. NÄT 2012 N och NÄT 2012 
K, p. 1.3) 

Elnätsföretag  Det företag som med stöd av nätkoncession 
ansluter och överför el åt konsumenten (NÄT 
2012 N och NÄT 2012 K, p. 1.3).  

Elleverantör  Se Elhandelsföretag. 

Huvudledning Se Mätarsäkring. 

Internt nät En eller flera starkströmsledningar som 
innehavaren använder för överföring för egen 
räkning (Förordningen om undantag från 
koncessionsplikt 2 §). 

Mätarsäkring Kortslutningsskydd, avgiftsgrundande för 
abonnemangsavgiften. Om ingen servissäkring 
även avgiftsgrundande för anslutningsavgiften. 
Del av kundens anläggning.   
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BEGREPP DEFINITION 

Nätkoncession Tillstånd att bygga eller använda en elektrisk 
starkströmsledning (EL 2 kap. 1 §).  

Nätkoncessionshavare Se Elnätsföretag. 

Nätverksamhet Att ställa elektriska starkströmsledningar till 
förfogande för överföring av el (EL 1 kap. 4 §).  

Servisledning Elnätsföretagets ledning, dras från elnätet till 
elanvändarens anslutningspunkt. 

Servissäkring Kortslutningsskydd, avgiftsgrundande för 
anslutningsavgiften. Del av kundens 
anläggning.  

Starkströmsanläggning En elektrisk anläggning för sådan spänning, 
strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig 
för personer eller egendom 
(Starkströmsförordningen 2 §). 

Svagströmsanläggning Andra elektriska anläggningar än 
starkströmsanläggningar 
(Starkströmsförordningen 2 §). 

Uttagspunkt Den punkt där en elanvändare som har ett 
avtal med ett elnätsföretag tar ut el för 
förbrukning (EL 3 kap. 1b §). 
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Bilaga 3. Intervjufrågor - Elnätsföretag 

1. Vilka rekommendationer och bestämmelser följer ni vid anslutning av tredimensionella 

fastigheter? 

 

2. När är en fastighet ansluten det vill säga när har ni uppfyllt er anslutningsskyldighet? Gäller 

samma regler för traditionella som tredimensionella fastigheter?  

 

3. Var är anslutningspunkten och uttagspunkten belägna?  

  

4. Vad är er inställning till gemensamma anslutningspunkter?  

 

5. Har ni haft något fall där en tredimensionell fastighet i en befintlig byggnad begärt egen 

anslutning? Om ja: Vart förlades anslutningspunkten och med vilken rätt uppläts 

ledningarna?  

 

6. Vilka delar av en ledning (inkl. tillbehör) äger och ansvarar ni resp. kunden för?  

 

7. Föredrar ni någon av samverkansformerna framför den andra då det gäller upplåtelse för 

servissäkring och huvudledningar upp i byggnad. Föredrar ni till exempel att ha en 

privatperson eller en juridisk person som kund?  

 


