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Abstract	
When 3D properties were introduced in Swedish legislation it was considered not necessary 
to also introduce new methods for property interactions. This has led to property owners 
wanting as little interactions as possible, where easements are the preferred solution over 
joint facilities when interactions are necessary. Property interactions is regarded as something 
negative that hinder efficient property management. Developments in Sweden are moving 
towards more complicated types of 3D-property complexes where commercial properties are 
mixed with residential units, the question is whether the current system of property 
interactions is optimal from an efficient property management perspective. The aim of this 
thesis is to examine property interactions in 3D-property complexes and how efficient 
property management can be achieved by property interactions. This is done by comparing 
the methods of property interaction in Swedish 3D-property complexes and Australian Part 
Strata-property complexes. In Part Strata a complex is managed as a unit. All stakeholders 
are bound by a management statement, and a management committee who manages the 
complex according to the rules stated in the management statement.  
Two case studies and relevant interviews were conducted in order to compare the systems 
and examine whether the Swedish system should take lessons from the Australian system. 
The two case studies were the Mall of Scandinavia-complex in Stockholm, Sweden and the 
Central Park East-complex in Sydney, Australia.  
 
The results show that there are several advantages of property interactions affecting property 
management in a positive way for all stakeholders in a complex. The key factors include 
efficient coordination and lower operating and maintenance costs. The conclusion is therefore 
that Swedish 3D-property complexes should take lessons from the Part Strata system and 
adopt a management committee and management statement.  
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Sammanfattning	
När 3D-fastigheter infördes i svensk lagstiftning ansågs det inte nödvändigt att även införa 
nya metoder för att underlätta samverkan mellan 3D-fastigheter. Detta har lett till att 
fastighetsägare vill ha så lite samverkan som möjligt och föredrar servitut framför 
gemensamhetsanläggningar. Fastighetssamverkan anses som något negativt som hindrar 
effektiv fastighetsförvaltning inom den egna fastigheten. Utvecklingen i Sverige går mot mer 
komplicerade typer av komplex där kommersiella ytor blandas med bostäder, frågan är om 
det nuvarande systemet för fastighetssamverkan är optimalt ur ett effektiv 
fastighetsförvaltningsperspektiv. Denna uppsats ämnar att undersöka fastighetssamverkan i 
3D-fastighetskomplex och hur effektiv fastighetsförvaltning kan uppnås genom 
fastighetssamverkan. Detta görs genom att jämföra hur fastighetssamverkan fungerar i 
svenska 3D-fastighetskomplex och australiska Part Strata-fastighetskomplex. I Part Strata 
förvaltas ett komplex som en enhet. Samtliga parter i ett komplex är bundna av ett kontrakt 
samt en övergripande förvaltningsförening som förvaltar komplexet enligt de regler som 
finns i kontraktet. Två fallstudier med tillhörande intervjuer gjordes för att kunna jämföra 
systemen och undersöka om det svenska systemet bör ta lärdomar från det australiska 
systemet. De undersökta fallstudierna var Mall of Scandinavia-komplexet i Stockholm och 
Central Park East-komplexet i Sydney.  
 
Resultaten från denna studie visar att det finns flera fördelar med fastighetssamverkan som 
påverkar fastighetsförvaltningen positivt för samtliga parter. Detta genom en effektiv 
samordning och lägre driftkostnader. Slutsatsen blir därför att svenska 3D-fastighetskomplex 
bör ta lärdomar från Part Strata genom att anamma en övergripande förvaltningsförening och 
kontrakt.   
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Kapitel 1: Inledning 
1.1 Bakgrund 
Denna uppsats ämnar att undersöka fastighetssamverkan i tredimensionella 
fastighetskomplex och om effektiv fastighetsförvaltning kan uppnås genom 
fastighetssamverkan.  En tredimensionell fastighet är till skillnad från en traditionell 
fastighet, avgränsad både horisontellt och vertikalt (Paulsson 2007). När tredimensionella 
fastigheter infördes i svensk lagstiftning ansågs det inte nödvändigt att även introducera nya 
lösningar för att göra det enklare för fastigheter att samverka (Paulsson 2007, s. 88). Servitut 
och gemensamhetsanläggningar ansågs som tillräckliga lösningar. En av anledningarna till att 
tredimensionella fastigheter introducerades i Sverige var för att fastighetsägare skulle kunna 
effektivisera sin förvaltning. Men tredimensionella fastigheter ställer många nya krav på 
fastighetsförvaltning. Att förvalta en tredimensionell fastighet är nödvändigtvis inte samma 
som att förvalta en traditionell fastighet. Samverkan mellan fastigheter kan därför bli en 
viktig faktor i förvaltningsfasen.   
 
I Australien introducerades tredimensionella fastigheter redan under 1960-talet. De var en 
förebild för många länder, däribland Sverige, och erfarenheter från Australien har varit 
vägledande. I Sverige infördes tredimensionella fastigheter år 2004. Ägarlägenheten som är 
en tredimensionell fastighet för bostadsändamål kom några år senare, år 2009. Hur 
tredimensionella fastigheter förvaltas och samverkar skiljer sig markant mellan Australien 
och Sverige. Detta är särskilt påtagligt i stora komplex som involverar både kommersiella 
delar och bostadsdelar. I Australiens fall finns det ett tydligt samarbetsbehov, ett komplex ska 
förvaltas som en enhet även om fastigheterna ägs genom enskild äganderätt. Tidigare studier 
i Sverige menar däremot att effektiv fastighetsförvaltning endast kan ske om 
samverkansbehovet till andra fastigheter minskas så mycket som möjligt eftersom samarbete 
med andra parter anses som komplicerat (Asplin & Henriksson 2012; Karimson & 
Westergren 2014; Palmgren 2009). Detta är motsatsen till åsikterna i Australien men 
samtidigt har utvecklingen inte kommit lika långt i Sverige och det finns inte lika många 
exempel på tredimensionella fastighetskomplex med flera fastighetsägare i Sverige. Därför är 
det viktigt att studera vilka effekter fastighetssamverkan har på fastighetsförvaltningen i 
tredimensionella fastighetskomplex. Det finns idag endast ett fastighetskomplex som byggdes 
med intentionen att det skulle vara ett tredimensionellt fastighetskomplex, men om flera 
fastighetsutvecklare bygger liknande komplex kommer fastighetsförvaltning i 
tredimensionella fastighetskomplex bli en allt mer viktigare fråga. Det är därför målet med 
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denna uppsats att undersöka om Sverige är i behov av att nya metoder för hur fastigheter 
samverkar i 3D-fastighetskomplex.  

1.2 Centrala begrepp 
	
3D fastighet 
Förkortning på tredimensionell fastighet. Definieras som en fastighet som i sin helhet 
avgränsas både vertikalt och horisontellt enligt Jordabalken (JB) 1:1a 1st 1p.  
 
3D-fastighetskomplex 
Ett byggnadskomplex är en samling av byggnader – sammanhängande byggnader (bab.la 
2016). Ett 3D-fastighetskomplex är ett byggnadskomplex med två eller flera 3D-fastigheter.  
 
Fastighetssamverkan 
För att en fastighet ska fungera på ett ändamålsenligt sätt krävs att dess behov tillgodoses 
som exempelvis tillgång till vatten via ledningar och utrymningsväg vid brand. I vissa fall 
kan dessa behov enbart tillgodoses genom en annan fastighet. Det är denna samverkan som 
kallas för fastighetssamverkan (Karimson & Westergren 2014). 
 
Gemensamhetsanläggning 
En anläggning som flera fastigheter har nytta av, exempelvis gemensamma vattenledningar 
(Lantmäteriet 2016b). Skapas genom en lantmäteriförrättning. Kostnader för uppförande och 
underhåll av anläggningen delas av de fastigheter som är medlemmar i 
gemensamhetsanläggningen. 
 
Grannelagsrätt 
Bestämmelser som behandlar förhållandet mellan grannfastigheter (Karimson & Westergren 
2014). Finns i 3 kap JB.  
 
Lantmäteriförrättning 
Görs av Lantmäteriet och innefattar alla arbeten som innebär att skapa eller ändra fastigheter 
(Lantmäteriet 2016c). Även servitut och gemensamhetsanläggningar bildas eller ändras 
genom lantmäteriförrättningar. 
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Samfällighetsförening 
Bildas för att förvalta en anläggning, varje fastighet som har andel i anläggningen är medlem 
i samfällighetsföreningen (Lantmäteriet 2016b). Föreningen är en juridisk person och 
förvaltas enligt stadgar som bestämts av medlemmarna.  
 
Servitut 
En rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, exempelvis för att använda väg 
(Lantmäteriet 2016d). Det finns två typer av servitut, officialservitut som skapas genom 
lantmäteriförrättning och avtalsservitut som skapas genom avtal mellan fastighetsägare.  
 
Traditionell fastighet 
Fastighet som enbart avgränsas horisontellt enligt JB 1:1, tvådimensionell fastighet.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fastighetssamverkan i svenska 3D-
fastighetskomplex. Mer specifikt ämnar denna uppsats att undersöka om effektiv 
fastighetsförvaltning kan uppnås genom fastighetssamverkan samt om Sverige är i behov av 
att nya metoder för hur fastigheter samverkar i 3D-fastighetskomplex.  

1.4 Problemformulering 
När 3D-fastigheter infördes i svensk lagstiftning ansågs det inte nödvändigt att även 
introducera nya lösningar som skulle underlätta fastighetssamverkan och därmed även 
fastighetsförvaltning för 3D-fastigheter. Utvecklingen går mot allt mer komplicerade 3D-
fastighetskomplex, där stora kommersiella fastigheter blandas med bostadsfastigheter. Därför 
är målet med denna uppsats att undersöka skillnaderna förvaltningsmässigt mellan Sverige 
och Australien samt vilka lärdomar Sverige kan hämta från Australiens system. Syftet kan 
delas in flera forskningsfrågor som kommer att besvaras i uppsatsen. 
 
1, Hur sker samverkan mellan fastigheter i 3D-fastighetskomplex i Sverige respektive 
Australien? Skillnader mellan Sverige och Australien?  
2, Vilka positiva effekter har fastighetssamverkan på fastighetsförvaltningen i 3D-
fastighetskomplex? 
3, Hur bör samverkan mellan fastigheter i 3D-fastighetskomplex i Sverige ske i framtiden? 

1.5 Avgränsning 
Fokus i denna uppsats är 3D-fastighetskomplex som både har en kommersiell del och en 
bostadsdel. Den kommersiella delen kan inkludera gallerior, hotell och kontor – verksamheter 
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som är beroende av kunder. Således kan resultatet av denna studie möjligen enbart appliceras 
på liknande komplex och inte exempelvis 3D-fastighetskomplex som involverar tågtunnlar, 
tågstationer och andra infrastrukturanläggningar. Förvaltning av kommersiella fastigheter, 
särskilt gallerior, är särskilt intressant eftersom det ställs många krav på en sådan typ av 
fastighet (Åldstedt & Malmeby 2011). Den moderna gallerian måste ständigt vara i trend och 
utvecklas för att locka besökare.  
 
Uppsatsen är avgränsad till Stockholm, Sverige och Sydney, Australien, främst på grund av 
att tidsramen inte rymmer för vidare jämförelser med komplex i andra städer och länder. 
Begreppet 3D-fastighetskomplex där kommersiella delar blandas med bostadsdelar är relativt 
nytt i Sverige. Detta har således lett till att det varit svårt att hitta relevanta fallstudier i 
Sverige samt praktiska exempel på problem inom fastighetsförvaltning. I tidigare studie från 
2014 (Karimson & Westergren 2014) finns flera exempel på 3D-fastighetskomplex med 
kommersiella- och bostadsfastigheter men i denna uppsats finns andra kriterier för fallstudier.  
Jämförelsen mellan Sverige och Australien fokuserar på likheter och skillnader 
förvaltningsmässigt. Det är fortfarande viktigt att belysa att det finns juridiska skillnader som 
kan påverka fastighetsförvaltning men detta är dock inget som kommer analyseras vidare i 
denna uppsats.  

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 – Introduktion 
I första kapitlet beskrivs syftet med denna studie samt bakgrunden till problemformuleringen. 
Första kapitlet ger en generell översiktsbild över uppsatsen och vilka avgränsningar som 
gjorts. Även en ordlista över definitioner finns med för de läsare som inte är familjära med 
fastighetsjuridiska termer.  
 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 
Litteraturstudien ämnar att ge läsaren en djupare inblick i ämnet fastighetssamverkan i 3D-
fastighetskomplex samt de effekter som fastighetssamverkan har på relationerna mellan 
fastigheter i ett 3D-fastighetskomplex. I detta kapitel ges en sammanfattning över det svenska 
systemet och det australiska systemet. Åsikter och slutsatser från tidigare studier presenteras 
även.  
 
Kapitel 3 - Teori 
I kapitel 3 redovisas teorin, närmre bestämt behandlas fastighetsförvaltning för 3D-fastigheter 
samt vilken betydelse fastighetsförvaltning har för 3D-fastigheter.  
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Kapitel 4 – Metod 
Metodkapitlet presenterar vilka metoder som använts för datainsamling i fallstudierna. Även 
hur den insamlade data redovisats och analyserats presenteras.  
 
Kapitel 5 – Fallstudier 
Detta kapitel behandlar samtliga aspekter av fallstudierna. Dels ges en generell översiktsbild 
över respektive fallstudie och dels presenteras även hur fastighetssamverkan fungerar i 
komplexen samt vilka effekter detta har på fastighetsförvaltningen. I detta kapitel presenteras 
all insamlad data både från rapporter och intervjuer.  
   
Kapitel 6 – Analys  
Kapitel 5 ämnar att analysera den insamlade datan och presentera förslag på förbättringar på 
det nuvarande systemet. Kapitlet är indelat i tre delar: Problem med nuvarande system, 
Lärdomar från Australien och Förslag på förbättringar.  
 
Kapitel 7 – Slutsatser 
I sista kapitlet sammanfattas studien och forskningsfrågorna besvaras. Rekommendationer 
och förslag på framtida forskning avslutar denna studie.  
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Kapitel 2: Litteraturstudie 
För att få en djupare förståelse och inblick i ämnet gjordes en litteraturstudie.  
I huvudsak undersöktes tidigare examensarbeten, rapporter och artiklar. Målet med 
litteraturstudien var att få en bred grund för uppsatsen samt identifiera eventuella 
forskningsbehov. Tidigare examensarbeten användes för att få en uppfattning om vilka 
tidigare studier som gjorts och vilka slutsatser de kommit fram till. Tidigare studier användes 
även för att få en djupare förståelse av det fastighetsjuridiska systemet i Australien. 
Rapporter, särskilt Lantmäterirapporter, var viktiga för bakgrundsinformation till 3D-
fastigheter och avsikten med att införa dessa. Slutligen användes artiklar och andra litterära 
källor som stöd till litteraturstudien. Genom litteraturstudien kan läsaren introduceras till 3D-
fastigheter i Sverige och Australien samt hur de skiljer sig åt. Vidare kan läsaren få en 
uppfattning om hur fastighetssamverkan i 3D-fastighetskomplex sker idag och vilka problem 
som finns med dagens system.  

2.1 3D-fastigheter Sverige 
I svensk lagstiftning skapas fastigheter genom att de uppfyller villkoren för fastighetsbildning 
i 3 kap Fastighetsbildningslagen (FBL). En traditionell fastighet är avgränsad enbart 
horisontellt. En 3D-fastighet däremot är avgränsad både horisontellt och vertikal och är en 
sluten volym. Detta innebär att en 3D-fastighet kan vara byggd ovanpå en annan fastighet 
vilket illustreras i bilden nedan. 3D-fastigheter infördes i svensk lagstiftning år 2004 och är 
fortfarande ett relativt nytt fenomen.  
 

Figur 1 - Tredimensionell fastighet

 
Källa: (Stockholms Stad 2015) 
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För att skapa 3D-fastigheter krävs förutom att de uppfyller kraven för skapandet av en 
traditionell fastighet, även att de uppfyller villkoren i FBL 3:1. Till villkoren hör bland annat 
att fastighetsbildningen ska leda till en mer ändamålsenlig förvaltning och att fastigheten 
måste tillförsäkras rättigheter så att den ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt. Detta 
kan exempelvis innebära tillförsäkrande av ledningar för vatten och avlopp. För 3D-
fastigheter innebär det i många fall att de måste ta i anspråk en annan fastighets, en grannes, 
mark. Alla fastigheter är beroende av sina grannar på ett eller annat sätt. Det kan till exempel 
gälla utrymning vid brand via någon annans fastigheter eller en önskan om att kvarteret ska 
vara fritt från skräp. Men traditionella fastigheter behöver inte samverka i samma 
utsträckning som 3D-fastigheter behöver samverka. 3D-fastigheter är oftast betydligt mer 
beroende av varandra, särskilt om en 3D-fastighet är byggd ovanpå en annan fastighet.  
	
Hur 3D-fastigheter samverkar bestäms genom servitut och gemensamhetsanläggningar, som 
båda är juridiska lösningar. Servitut är en slags envägskommunikation, där en fastighet, den 
härskande, får en förmån som belastar en annan fastighet, den tjänande. Exempelvis rätt att ta 
väg över en annans fastighet eller rätt att använda en annan fastighets bärande konstruktion. I 
Sverige finns två typer av servitut; avtalsservitut som skapas genom ett avtal mellan 
fastighetsägare, och officialservitut som skapas genom lantmäteriförrättning (Lantmäteriet 
2016d). Ett officialservitut kan bara skapas och ändras genom en lantmäteriförrättning. 
Avtalsservitut däremot kan både skapas och ändras utan en lantmäteriförrättning men endast 
om båda parter är överens. Sådana servitut kan vara inskrivna i Fastighetsregistret men 
behöver inte vara det, utan det är upp till fastighetsägarna om de vill att servitutet ska vara 
inskrivet.  
Det finns även servitut som innefattar fler fastigheter än två, så kallade gemensamma servitut. 
Servitut kan också inkludera en förvaltningsskyldighet, vilket innebär att en av parterna är 
ansvarig för att underhålla servitutet. 
 
En gemensamhetsanläggning innebär att minst två fastigheter samarbetar och är främst 
aktuellt när det finns gemensamma ytor eller anläggningar som används av flera fastigheter. 
Då delar de berörda fastigheterna på kostnaderna för drift och underhåll. Hur stor andel av 
kostnaderna varje fastighet betalar bestäms med andelstal och ska reflektera den nytta och 
användning respektive fastighet har av anläggningen. Gemensamhetsanläggningar kan endast 
skapas och ändras genom en anläggningsförrättning, som är en slags lantmäteriförrättning. 
Det finns två sätt att förvalta gemensamhetsanläggningar, genom delägarförvaltning eller 
genom samfällighetsförening (Lantmäteriet 2016b). Med en delägarförvaltning förvaltas 
gemensamhetsanläggningen direkt av delägarna, det vill säga varje fastighet som har del i 
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gemensamhetsanläggningen. Vid beslut måste alla delägare vara överens. En 
samfällighetsförening däremot är en juridisk person som förvaltas i enlighet med de stadgar 
som finns. Även här är varje fastighet som har del i gemensamhetsanläggning medlem i 
samfällighetsföreningen.  
Förutom servitut och gemensamhetsanläggningar finns också de grannerättsliga reglerna som 
reglerar förhållandena mellan grannfastigheter. Dessa finns i 3 kap JB och behandlar bland 
annat att hänsyn ska visas mellan fastigheter och vad som gäller vid byggnadsarbeten.  
 
Fastighetsjuridiken bakom 3D-fastigheter är väl etablerad och en mer ingående beskrivning 
anses inte nödvändig för denna uppsats. Målet med denna uppsats är att bidra med något nytt 
till vetenskapen genom att fokusera på organisatoriska aspekterna av 3D-fastigheter som  
fastighetssamverkan och fastighetsförvaltning (Paulsson & Paasch 2011). De legala 
aspekterna är viktiga att förstå eftersom de styr hur samverkan mellan fastigheter sker och 
kan därmed påverka fastighetsförvaltningen. Därför hänvisas läsare som är vidare 
intresserade av de legala aspekterna till Karimson & Westergren (2014) för en mer ingående 
beskrivning av fastighetsjuridiken bakom 3D-fastigheter och syftet med införandet av dessa.   
 

Figur 2 - Fastighetssamverkan 3D-fastigheter Sverige 
	

	
 
 
 

 
 

 
I figuren ovan illustreras hur fastighetssamverkan sker mellan 3D-fastigheter. De är enbart 
bundna av de servitut och gemensamhetsanläggningar som finns. I de flesta fall finns det 
flera servitut eller gemensamhetsanläggningar mellan fastigheter i 3D-fastighetskomplex. I 
figuren illustreras inte de grannerättsliga reglerna eftersom de existerar utan en formell 
ansökan, vilket krävs för servitut och gemensamhetsanläggningar. Servitut och 
gemensamhetsanläggningar behandlar specifika delar eller anläggningar i en byggnad eller 
ett komplex, medan de grannerättsliga reglerna behandlar förhållanden mellan fastigheter mer 
allmänt.  
 
Utöver servitut, gemensamhetsanläggningar och de grannerättsliga reglerna finns inget 
juridiskt som reglerar fastighetssamverkan och fastighetsförvaltning i 3D-fastighetskomplex. 

Fastighet	1	 Fastighet	2	 Fastighet	3	

Servitut	 Gemensamhetsanläggning	
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Det ansågs inte nödvändigt att även introducera ett nytt system som reglerade förhållandena 
mellan 3D-fastigheter när 3D-fastigheter infördes (Paulsson 2007, s. 88). 

2.1.1 Fastighetssamverkan och 3D-fastigheter 
När en lantmäteriförrättning initieras ska fokus ges till vad sakägaren yrkar vid val av servitut 
eller gemensamhetsanläggning (Lantmäteriet 2007). I många fall är det ägaren till de 
kommersiella ytorna som är initiativtagaren till projektet och kan därmed mer eller mindre 
bestämma typen av fastighetssamverkan samt i vilken utsträckning det ska ske. En 
kommersiell fastighetsägare kommer inte ha samma intressen som en bostadsägare. En 
kommersiell fastighetsägare vill öka sin avkastning och öka värdet på sin fastighet. En 
bostadsägare vill också säkerligen öka värdet på sin bostad men detta uppnås antagligen inte 
på samma sätt som att öka värdet på exempelvis en galleria. En åsikt från flera kommersiella 
fastighetsägare är att servitut föredras när man måste samarbeta med icke professionell part, 
som exempelvis en bostadsrättförening (Karimson & Westergren 2014). Detta eftersom en 
icke professionell part antas sakna rätt utbildning och kan kanske försvåra 
fastighetsförvaltningen (Karimson & Westergren 2014). Att använda sig av professionella 
förvaltare i bostadsrättföreningar är möjligt i Sverige idag. Beroende på vad 
bostadsrättföreningen behöver hjälp med finns olika lösningar som fokuserar på juridisk, 
teknisk eller ekonomisk förvaltning (Benjaminsson & Nilsson 2009). Men det används inte i 
särskilt stor utsträckning.  
 
En annan anledning till att servitut föredras är att det kan vara svårt att få en icke 
professionell part att engagera sig i en förening som förvaltar de gemensamma ytorna 
(Hansson 2012). Idealet är att skapa två helt separata fastigheter som verkar helt oberoende 
av varandra (Karimson & Westergren 2014). Däremot är det ingen garanti att servitut 
kommer lösa de problem som finns när man samarbetar med en icke-professionell part. En 
förrättningsakt kan vara svår att förstå för en person som inte har kunskap i fastighetsjuridik. 
Att läsa vilka servitut och gemensamhetsanläggningar som finns i en fastighet kan inte anses 
höra till det vanliga när man köper lägenhet. Detta har visats sig vara ett problem i 
Fältöversten, en galleria i Stockholm. På gallerians tak finns en stor bostadsfastighet med 
över 500 lägenheter. Fastigheterna byggdes som en enhet ursprungligen och separerades 
senare när det blev möjligt att skapa 3D-fastigheter. Detta innebär att mycket av den tekniska 
försörjningen delas mellan fastigheterna. Ett problem för galleriägaren är när boende 
använder sig av gallerians hiss för att ta sig till sina bostäder (Karimson & Westergren 2014). 
Vilket blir aktuellt exempelvis när bostadshissen är ur funktion eller när många använder 
hissen samtidigt, som vid flytt. Även om det finns klara regler och servitut om vilka hissar 
som ska användas förbises detta. Som resultat slits gallerians hissar betydligt fortfarare.  
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Gemensamhetsanläggningar anses vara en bra lösning när man ska samarbeta med en annan 
professionell part, exempelvis mellan en galleria och en kontorslokal (Karimson & 
Westergren 2014). Med en gemensamhetsanläggning delar de berörda fastigheterna på 
kostnader utifrån andelstal som bestäms vid en förrättning. Det finns dock fall där 
gemensamhetsanläggning faktiskt valts som lösning mellan en professionell part och en icke-
professionell part, även om det inte är lika vanligt som servitut. Ett exempel är ett projekt på 
Öckerö som kombinerar hyreslägenheter och ägarlägenheter. Det är samma byggherre som 
äger hyreslägenheterna som även byggde ägarlägenheterna. Dessa två fastigheter har 
gemensamma ytor som förvaltas med en gemensamhetsanläggning via en 
samfällighetsförening. Byggherren, alltså ägaren till hyreslägenheterna, har valt att ta på sig 
ansvaret som ordförande i denna samfällighetsförening (Berntsson & Halldin 2012). De har 
ett intresse i att samfällighetsföreningen förvaltas på bästa sätt eftersom de är beroende av att 
människor vill bo i deras hyreslägenheter. Om de gemensamma ytorna inte förvaltas på rätt 
sätt kanske byggherren får svårt att hitta hyresgäster. Detta visar ändå på att 
gemensamhetsanläggningar och samarbeten anses som osäkert och att en kommersiell 
fastighetsägare gärna vill bestämma.  
 
Lantmäteriets rekommendation är att en gemensamhetsanläggning anses som passade när det 
gäller gemensamma ytor som tillgodoser behov hos flera fastigheter (Lantmäteriet 2007). 
Samverkansfrågor kan då diskuteras och lösas genom en samfällighetsförening. Detta 
förutsätter att fastigheterna är ungefär lika stora, om det rör sig om en mindre fastighet 
ovanpå en större kommersiell fastighet kan servitut anses som mer lämpligt för en 
ändamålsenlig förvaltning (Lantmäteriet 2007). Vidare konstaterar Lantmäteriet att det finns 
en motvilja bland fastighetsägare om att vara för sammanlänkade med varandra vilket även 
talar för att servitut är den föredragna lösningen (Lantmäteriet 2007). Eftersom målet med 
3D-fastighetsbildning är att separera två verksamheter, vill man vara så separerad som 
möjligt även om fastigheterna delar samma konstruktion.  
 
”Till en början ansåg många – fastighetsägare såväl som lantmäterimyndigheter – att det var 
nödvändigt med gemensamma lösningar. Med tiden har dock en utveckling skett mot att i allt 
mindre grad inrätta gemensamhetsanläggningar för dessa ändamål. Ett skäl till detta är den 
”ovilja” som tidigare berörts, som finns mot alltför intim samverkan, vilket anses försvåra 
den framtida förvaltningen”(Lantmäteriet 2007, s. 63). 
	
En lantmäteriförrättning kan vara både kostsam och tidskrävande, därför krävs att potentiella 
framtida problem försöks lösas i den initiala förrättningen när 3D-fastigheten skapas. Just för 
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att undvika att servitut och gemensamhetsanläggningar måste ändras eller skapas i ett senare 
skede. I komplex som både har en kommersiell fastighet och en bostadsfastighet kan detta 
vara ett komplicerat arbete. 

2.2 Part Strata Australien 
I Australien har 3D-fastigheter funnits sedan 1960-talet och därmed har utvecklingen hunnit 
längre än vad den har i Sverige. Det finns olika typer av 3D-fastigheter och lagstiftningen 
skiljer sig en del från stat till stat. Denna uppsats kommer endast behandla ”Part Strata” i 
staten New South Wales (NSW). Part strata är vanligt att använda vid så kallade ”mixed used 
developments”, det vill säga projekt där bostäder blandas med kommersiella ytor (Paulsson 
2007, s. 190). Uppsatsen begränsas till NSW då Part Strata endast existerar i NSW. Liknande 
former finns i andra stater men ingen är lika framgångsrik som den i NSW. Det finns en 
annan typ av 3D-fastighet som liknar Part Strata, ”Community Scheme”. Part Strata 
introducerades efter Community Scheme och är numera mer vanligt att använda än 
Community Scheme (Paulsson 2007). Förvaltningsmässigt liknar de varandra men med 
Community Scheme skapar man som namnet antyder mer av ett samhälle.  
 
En av anledningarna till att Part Strata infördes var för att det behövdes ett sätt att knyta 
samman olika fastighetsägare med olika intressen i en byggnad, för att kunna förvalta de 
delade ytorna (Paulsson 2007). Genom Part Strata kan alla fastighetsägare i en byggnad både 
använda och dela på kostnader för de delade ytorna. Byggnaden förvaltas då som en enhet. 
Delade ytor avser anläggningar eller ytor som är till användning för två eller flera fastigheter 
men tekniskt sett tillhör en fastighet. Delade ytor är alltså inte samma som gemensamma ytor 
eftersom ytan eller anläggningen ägs inte gemensamt genom en förening.  

2.2.1 Fastighetssamverkan och Part strata  
Hur en fastigheter samverkar är definierat i ett ”Strata Management Statement” (SMS), eller i 
vissa fall ett ”Building Management Statement” (BMS). Dessa kan beskrivas som ett 
bindande kontrakt som reglerar rättigheter och skyldigheter som gäller för alla fastigheter 
som omfattas av kontraktet (Cronqvist 2010, s. 48). Syftet med kontraktet är att ha en 
gemensam förvaltningsplan för att undvika de problem som kan uppkomma genom delad 
äganderätt i en byggnad eller ett komplex, och för att förse byggnaden med enkel 
administration för förvaltningsfrågor. Genom kontraktet kan en byggnad eller ett komplex 
förvaltas som en enhet genom ett antal stadgar. Kontraktet definierar bland annat rättigheter 
och skyldigheter för medlemmar samt hur underhåll av byggnaden ska skötas. Detta kan 
jämföras med de stadgar som finns för en samfällighetsförening. Servitut används inte 
tillsammans med ett kontrakt utan det är själva kontraktet som ger rätt till att använda delade 
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ytor och anläggningar (Paulsson 2007, s.198). I kontraktet regleras även kostnadsfrågor för 
de delade ytorna och anläggningarna. Kontraktet ska dessutom innehålla regler gällande 
konflikthantering och vad som händer om medlemmarna inte är överens (NSW Government 
2013). I sådana fall anlitas en oberoende expert som hjälper att lösa konflikten men agerar 
inte som medlare utan expertens uppgift är att besluta om vad som är den bästa lösningen.  
 
Skyldigheter och rättigheter för medlemmar, kostnadsfördelning för drift och underhåll samt 
konfliktregler hör till de obligatoriska grund delarna av ett SMS. Ett SMS kan även innehålla 
delar som inte är obligatoriska som exempelvis regler som reglerar byggnadens eller 
komplexets utseende.  
 
När ett Management Statement är registrerat bildas en ”Building Management Committee” 
(BMC). Kommitténs uppgift är att sköta och förvalta byggnaden å medlemmarnas vägnar 
(Dynamic Property 2010). Kommittén består av varje fastighet som har del i Management 
Statement men är inte en juridisk person som äger de delade ytorna. En Building 
Management Committee skapas enbart för att underlätta samordningen. Varje fastighet väljer 
personer, en till två personer, som representerar fastigheten och dess intressen i kommittén. 
Hur många röster varje fastighet har bestäms genom andelstal. Vid vissa beslut om åtgärder 
kan en medlem förlora sin rösträtt om åtgärden inte påverkar medlemmens fastighet ifråga 
(Paulsson 2007, s.197).  
 
I Australien är det vanligt att anlita ekonomiska och tekniska förvaltare, både för 
bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Även de brukar sitta med i kommittén men 
inte som medlemmar. De har rätt att förmedla åsikter och hjälpa medlemmarna att förstå 
komplexa frågor men de får inte rösta vid beslut. Beslut om åtgärd avgörs via 
majoritetsröstning, men vissa beslut måste bestämmas med enhällig röstning (NSW 
Government 2013). Detta definieras i kontraktet. 
 
I figur 3 illustreras hur fastighetssamverkan sker i Part Strata komplex. Varje fastighet är 
bunden av ett gemensamt SMS, som i sin tur förvaltas av byggnadens eller komplexets BMC. 
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Figur 3 - Fastighetssamverkan Part Strata NSW 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

 
Kommittén ska varje år sätta en budget som dels ska kunna täcka reparationer för de delade 
ytorna och dels för den dagliga förvaltningen. Varje medlemsfastighet betalar sedan pengarna 
baserat på andelstal till kommittén (Stockland 2015). Det är även kommitténs uppgift att se 
till att de delade ytorna är försäkrade via ett försäkringsbolag och även där är det 
medlemsfastigheterna som betalar kostnaderna. Kommittén agerar enbart som en agent och 
det är de individuella fastigheterna som faktiskt ingår avtalet om försäkring (Bugden 2006).  
 
Själva processen bakom ett SMS görs av exploatören/fastighetsägaren själv. I de flesta fall 
anlitas dock en konsult som också sedan sitter som den ekonomiska förvaltaren i kommittén. 
Som konsult till ett SMS har man ansvar mot komplexet/byggnaden, det är inte etiskt att 
gynna en fastighetsägare över en annan. När kontraktet är klart skickas det till relevant 
myndighet som sedan registrerar kontraktet som då börjar gälla. I avsnitt 5.2.3 beskrivs hur 
SMS och BMC fungerar i praktiken mer ingående.  

2.2.2 Kritik mot SMS och BMC 
Genom Part Strata går det att separera intressen och användning på effektiv sätt där 
samordning av fastighetsförvaltning är en av beståndsdelarna (Cronqvist 2010).  
Systemet bakom Part Strata är välbeprövat och väldigt vanligt att använda vid ”mixed-use 
developments”. Men det finns fortfarande kritik och negativa aspekter associerade med SMS 
och BMC. Arbetet med BMC och SMS är ett komplicerat arbete som kräver mycket tid och 
kunskap. Detta innebär att det även finns problem som härstammar från att människor inte 

Fastighet	2	Fastighet	1	 Fastighet	3	

Strata	Management	Statement	
(kontrakt)	

Building	Management	Committee	
(kommitté)	
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förstår reglerna (Bugden 2006). Exempelvis när kommittén inte kallar till möten enligt 
stadgarna eller utesluter en medlemsfastighet från möten (Global Access Partners Pty Ltd 
2012). Eller när avgifter/kostnader höjs utan att alla medlemsfastigheter konsulteras (Global 
Access Partners Pty Ltd 2012). 
 
Det kommer alltid finnas problem när människor med olika intressen ska samarbeta. Det kan 
gälla mindre problem eller dispyter som kan lösas genom diskussion eller större dispyter där 
det krävs att en oberoende part beslutar. Men ett krav när en kommitté skapas är att det ska 
finns stadgar som hanterar vad som gäller vid konflikter och hur dessa ska lösas. Detta är en 
försäkring för alla parter att konflikter och problem går att lösa. 

2.2.3 Skillnader juridiskt 
Även om denna uppsats fokuserar på skillnader inom förvaltning av 3D-fastighetskomplex är 
det viktigt att förstå de juridiska skillnaderna som kan påverka hur fastigheter samverkar. 
Målet med uppsatsen är ta lärdomar från Australiens system men det är givet att systemet inte 
kan appliceras direkt. 
 
”Easements” är motsvarigheten till servitut. För stora projekt används servitut på ett 
annorlunda sätt än vad det görs i Sverige. Exempelvis om det är en bostadsfastighet skapas 
automatiska servitut mellan bostadsfastigheten och resterande delar. Detta gäller för bland 
annat vatten, el och tillgång till mark – självklara rättigheter för att en fastighet ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt. Även rätt till last och konstruktion för fastigheter som är ovanpå en 
annan fastighet skapas automatiskt. Gemensamhetsanläggningar finns inte i samma 
uträckning i New South Wales. Ytor eller anläggningar som delas av flera fastigheter räknas 
antingen som Shared Facilities eller Common Property. Dessa regleras sedan i ett kontrakt 
och förvaltas av en kommitté. Vilket liknar hur en gemensamhetsanläggning i Sverige 
fungerar men i Part Strata förvaltas alltså sådana anläggningar genom ett kontrakt och en 
kommitté.  
 
”Common property” är gemensamma ytor i en fastighet. Det är alltså inte samma som delade 
ytor. Gemensamma ytor är främst aktuellt i en bostadsfastighet, jämför med Sveriges 
ägarlägenheter. De gemensamma ytorna är en egen fastighet med lagfart och består av alla de 
ytor som delas gemensamt i en byggnad. De gemensamma ytorna förvaltas av ”Owners 
corporation” som är en förening och består av alla som har del i de gemensamma ytorna. 
Owners corporation är en juridisk person. 



	 15	

2.3 Avslutande kommentarer 
Denna litteraturstudie har visat hur 3D-fastigheter fungerar i Sverige. Den har framförallt 
visat hur 3D-fastigheter samverkar och vilka juridiska lösningar finns för att underlätta den 
samverkan. Studien har även visat varför fastighetssamverkan är viktig för 3D-fastigheter och 
dess fastighetsförvaltning samt vilka åsikter som finns bland tidigare studier som behandlar 
fastighetssamverkan mellan 3D-fastigheter. Vidare har studien behandlat Part Strata, en 3D-
fastighetstyp i Australien. Det har diskuterats vikten av fastighetssamverkan i Australien och 
hur den påverkar fastighetsförvaltningen i 3D-fastighetskomplex. Även juridiska skillnader 
mellan Sverige och Australien gällande 3D-fastigheter har kort presenterats.  

2.3.1 Forskningsbehov  
Fokus hos tidigare svenska examensarbeten har varit ur fastighetsägarens perspektiv och inte 
ur själva fastighetskomplexets perspektiv. Lite uppmärksamhet har getts till fördelarna med 
fastighetssamverkan för 3D-fastigheter. Effektiv förvaltning har ansetts innebära att varje 
fastighet förvaltas separat och att fastighetssamverkan hindrar effektiv fastighetsförvaltning. 
Det finns väldigt tydliga skillnader mellan Sveriges och NSW system, där New South Wales 
system visar att det finns flera fördelar med fastighetssamverkan för fastighetsförvaltningen. 
Därför är förhoppningen med denna uppsats att kunna bidra med ny kunskap till ämnet för 
svenska 3D-fastighetskomplex.  
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Kapitel 3: Teori 
Fokusen i denna uppsats är fastighetssamverkan och fastighetsförvaltning, organisatoriska 
aspekter av 3D-fastigheter. I tidigare kapitel har de legala aspekterna kring 3D-fastigheter 
behandlats samt vilken inverkan fastighetssamverkan har på relationerna mellan fastigheter i 
ett 3D-fastighetskomplex. I följande kapitel kommer fastighetsförvaltning och dess betydelse 
för 3D-fastigheter behandlas närmre. 

3.1 Fastighetsförvaltning och 3D-fastigheter 
Fastighetsförvaltning var en viktig orsak till att 3D-fastigheter introducerades i Sverige 
(Lantmäteriet 2007). Genom att separera två verksamheter som huserade i samma byggnad 
kunde fastighetsägare effektivisera sin förvaltning.  
 
”Förutsättningar för en bättre fastighetsförvaltning…..Propositionens förslag syftar bl.a. till 
att skapa förutsättningar för en mer praktisk och funktionell fastighetsförvaltning för större, 
kapitalkrävande anläggningar med flera verksamhetsutövare, såsom då olika delar av en 
anläggning används för skilda ändamål, till exempel trafikanläggningar och affärslokaler” 
(Lantmäteriet 2003, s. 7). 
 
Fastighetsförvaltning kan också finnas bland villkoren för 3D-fastighetsbildning i FBL: 
 
”Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller ombildas får 
ske endast om det står klart att åtgärden 
A, är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning, och 
B, är ämnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att trygga 
finansieringen eller uppförandet av anläggning” (FBL 3:1a 3p)  
 
Citaten ovan visar att fastighetsförvaltning både haft betydelse vid införandet av 3D-
fastigheter i svensk lagstiftning och vid nybildning av 3D-fastigheter. Men definitionerna av 
”bättre fastighetsförvaltning” och ”en mer praktisk och funktionell fastighetsförvaltning” 
diskuteras inte vidare. Med 3D-fastighetsbildning kan flera fastighetsägare dela på samma 
markområde vilket innebär att en mer ekonomisk och förvaltningsmässig effektivitet kan 
uppstå (Segerstad & Karlén 2005, s. 13). Detta eftersom det är möjligt att skilja olika 
verksamheter i en fastighet som tidigare förvaltas som en sammanhållen enhet och då istället 
förvalta dem var för sig (Lantmäteriet 2016a, s. 117). Om 3D-fastighetsbildning ska leda till 
en mer effektiv fastighetsförvaltning enbart genom att skilja olika verksamheter i en fastighet 
så måste man anta att en fastighetsägare inte kan förvalta en verksamhet som ligger utanför 
sin egen verksamhet på ett effektivt sätt. Exempelvis att en fastighetsägare som främst äger 
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kontor inte kan förvalta bostäder. Men som tidigare behandlats i denna uppsats har detta lett 
till att fastighetsägare som väljer att skilja verksamheter genom 3D-fastighetsbildning även 
vill ha så lite samarbete sinsemellan som möjligt. Frågan är om detta verkligen kan leda till 
en mer effektiv fastighetsförvaltning? Målet med fastighetsförvaltning är att öka fastigheters 
värde (Sääf & Alvebro 2011). Detta kan göras genom juridiska, ekonomiska och tekniska 
lösningar. Fastighetsförvaltning handlar också om att optimera driftnettot, det vill säga 
intäkterna minus kostnaderna för en fastighet (Karlsson 2013). Kostnadskontroll av 
driftkostnader blir då en viktig faktorer för effektiv fastighetsförvaltning (Ståhl & Styrbjörn 
2009). 
 
”Effektiv fastighetsförvaltning är insatser och åtgärder i förvaltningen av företagets 
fastigheter som leder till mätbara förbättringar och genererar ett positivt ekonomiskt 
resultat” (Ståhl & Styrbjörn 2009, s. 3). 
 
Tidigare examensarbeten menar att effektiv fastighetsförvaltning för 3D-fastigheter uppnås 
enbart genom att minska samverkansbehovet till andra fastigheter (Asplin & Henriksson 
2012; Karimson & Westergren 2014; Palmgren 2009). Men detta har främst varit baserat på 
en teoretisk utgångspunkt där det antas att fastighetsförvaltning försvåras om man måste 
samarbeta med en annan part särskilt om denna part är en icke-professionell part. Vidare 
antas det även att en fastighetsägare inte kan förvalta en verksamhet som ligger utanför sin 
egen verksamhet. Fokusen i de tidigare studierna har varit utifrån en fastighetsägares 
perspektiv och inte utifrån själva fastigheterna. Eventuella positiva effekter av 
fastighetssamverkan på fastighetsförvaltning och hur effektiv fastighetsförvaltning uppnås för 
3D-fastigheter har inte behandlats tidigare. Fastigheter i ett 3D-fastighetskomplex kommer 
alltid vara beroende av varandra eftersom de i många fall delar bärande konstruktion. Därför 
borde inte fastighetssamverkan ses som något negativt som hindrar fastighetsförvaltningen 
inom den egna fastigheten utan tvärtom en fördel som kan främja effektiv 
fastighetsförvaltning.  
 
Förvaltningsaspekter är viktiga för 3D-fastigheter eftersom de är nyckelfaktorer till ett 
framgångsrikt och varaktigt system med 3D-fastigheter (Paulsson & Paasch 2011). Om 
förvaltningsaspekten av 3D-fastigheter anses komplicerad kommer färre fastighetsägare se 
fördelarna med 3D-fastigheter. Det är därför förhoppningen med denna uppsats att kunna visa 
hur effektiv fastighetsförvaltning för samtliga fastigheter kan uppnås genom 
fastighetssamverkan i 3D-fastighetskomplex.  
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Kapitel 4: Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder för datainsamling som använts. Datainsamling har skett 
genom att studera två fallstudier, en i Sverige och en i Australien. Nedan redovisas hur denna 
data insamlats samt kriterier vid val av fallstudie. Vidare presenteras även intervjustudien och 
hur den var strukturerad.  

4.1 Fallstudier 
För att kunna jämföra Sveriges och Australiens system gjordes två fallstudier. Genom 
fallstudierna kunde praktiska exempel på hur fastighetssamverkan sker i 3D-
fastighetskomplex studeras samt vilken betydelse detta har för fastighetsförvaltningen i 
respektive komplex.  
Valet av fallstudier gjordes utifrån följande kriterier: 
(1) Inom ramen för geografiskt område, Stockholm och Sydney, 
(2) Ett komplex som dels har en kommersiell del och dels en bostadsdel, 
(3) Två eller flera 3D-fastigheter i komplexet, 
(4) Minst 3 fastighetsägare i komplexet. 
 
I Stockholm hittades enbart en relevant fallstudie. En anledning till detta kan vara på grund 
av att begreppet 3D-fastighetskomplex är nytt och därmed fanns inte många projekt som föll 
inom kriterierna. Det ansågs därför lämpligt att även begränsa de australiska fallstudierna till 
enbart ett komplex också. Följande fallstudier föll inom kriterierna; Mall of Scandinavia i 
Stockholm och Central Park East i Sydney.  

4.1.1 Dokumentstudie 
Initialt gjordes en dokumentstudie för respektive fallstudie. Generell bakgrundsinformation 
hittades genom internetsökningar där främst artiklar och företagshemsidor studerades. Mer 
djupgående information om hur fastighetssamverkan sker i respektive fallstudie inhämtades 
från förrättningsakter och Strata Management Statements. För Mall of Scandinavia fallet 
användes även ett tidigare examensarbete från 2014 (Karimson & Westergren 2014). 
Examensarbetet har varit essentiellt för datainsamling gällande samverkan mellan 
galleriafastigheten och bostadsfastigheten.  

4.1.2 Intervjustudie 
Vidare gjordes även två intervjuer, en per fallstudie, för att få tillgång till information om 
respektive komplex som inte gick att tillgå genom internet och förrättningsakter. Intervjuerna 
gjordes med personer som är eller varit involverade i komplexen. I Mall of Scandinavia fallet 
intervjuades Johan Belin, fastighetschef på Fabege som äger kontorsfastigheten. I Central 
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Park East fallet intervjuades Matilda Halliday på Dynamic Property som i rollen som konsult 
varit ansvarig för skapandet av komplexets SMS. Under intervjun med Halliday diskuterades 
förutom specifika Central Park East frågor även SMS och BMC generellt. Detta eftersom 
intervjuobjektet är väldigt kunnig inom ämnet och kunde därmed bidra med information som 
inte kommit fram under litteraturstudien. Avsnittet som redogör en generell översiktsbild 
över hur SMS och BMC fungerar i praktiken återfinnes i avsnitt 5.2.3. 
Intervjuerna var semi-strukturerade, det vill säga intervjuobjektet hade fått ett antal frågor i 
förhand som intervjun var baserad på. Detta gjorde så att det fanns även utrymme för andra 
frågor och funderingar som uppkommit under intervjun.  
 
Responsen från tillfrågade intervjuobjekt har varit liten och därmed har antalet intervjuer 
begränsats oavsiktligt, detta gäller främst Mall of Scandinavia fallet. Det har varit författarens 
önskan att intervjua så många intressenter som möjligt. Men på grund av tidsbrist hos 
intervjuobjekten och tidsramen för denna uppsats har detta inte kunnat göras. Därför har 
information gällande samverkan mellan bostadsfastigheten och galleriafastigheten i Mall of 
Scandinavia fallet inhämtats från förrättningsakter och tidigare examensarbete skrivet av 
Karimson & Westergren (2014). Dessa resultat redovisas istället i dokumentstudien.  

4.2 Kvalitativ studie 
Syftet med denna uppsats är bland annat att undersöka om effektiv fastighetsförvaltning kan 
uppnås genom fastighetssamverkan samt om Sverige är i behov av att nya metoder för hur 
fastigheter samverkar i 3D-fastighetskomplex. Därför anses en kvalitativ studie som mest 
lämplig eftersom syftet är att beskriva fastighetssamverkan och förstå sambandet mellan 
fastighetssamverkan och fastighetsförvaltning i ett 3D-fastighetskomplex. Ämnet är även 
relativt nytt och outforskat varav relevant kvantitativ data inte finns att tillgå.  
 
Resultaten från litteraturstudien och fallstudierna har analyserat utifrån tre faktorer: Problem 
med fastighetssamverkan idag, Lärdomar från Australien och Förslag på förbättringar.  
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Kapitel 5: Fallstudier 
Detta kapitel redovisar resultaten från fallstudierna. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
respektive fallstudie. Därefter presenteras resultaten från dokumentstudien där främst 
förrättningsakter och SMS studerats. Fallstudierna avslutas med redovisning av respektive 
intervju. Central Park East fallets intervjustudie är tvådelad: den ena delen redovisar resultat 
som behandlar specifik information från Central Park East. Den andra delen fokuserar på 
SMS och BMC generellt och vilka effekter de har på fastighetsförvaltningen. Detta var något 
som diskuterades under intervjun och därför finns avsnittet med under intervjustudien.  

5.1 Mall of Scandinavia Stockholm 
Mall of Scandinavia (MoS) i Stockholm är med sina 101.100 m2 Skandinaviens största 
galleria. Gallerian öppnade hösten 2015 och totalt finns 224 butiker och restauranger 
(Unibail-Rodamco 2015). På gallerians tak finns två 3D-fastigheter, en kontorsfastighet och 
en bostadsfastighet, som ligger på motsatta sidor av taket. Bostadsfastigheten ägs av en 
bostadsrättsförening och består av 98 lägenheten infällda i fasaden samt 52 radhus på taket. 
Kontorsfastigheten består av 5 hus totalt och ägs av en kommersiell fastighetsägare men är 
uthyrd till en hyresgäst i sin helhet (Fabege 2014a). Kontorsfastigheten är dimensionerad så 
att 3000 personer ska kunna arbeta där (Belin 2016). Nedan kommer hela komplexet 
refereras som Mall of Scandinavia-komplexet (MoS-komplexet) och det refererar till 
gallerian, bostadsfastighet och kontorsfastighet som ett helt komplex. 

 
Figur 4 - Vy över bostadsfastigheten 

	
Källa: (Peab Bostad 2014) 

 
 
 
 



	 21	

Figur 5 - Vy över kontorsfastigheten 

	
Källa: (Fabege 2014b) 

 
I figurerna ovan illustreras hur komplexet ser ut. Figur 4 visar bostadsfastigheten med dess 
stadsradhus och lägenheter infällda i fasaden. Fastigheten står ovanpå gallerian. Figur 5 visar 
andra sidan av taket där kontorsfastigheten med dess byggnader är belägen. Även 
kontorsfastigheten står ovanpå gallerian.  

5.1.1 Resultat från dokumentstudie 
I MoS-komplexet finns ingen övergripande förvaltningsförening eller samarbete mellan 
fastigheterna. Samverkan har lösts med de juridiska lösningarna servitut och 
gemensamhetsanläggning samt gränsdragning. När komplexet byggdes var det klart att det 
skulle vara en bostadsfastighet och en kontorsfastighet på gallerians tak. Intentionen var alltså 
att skapa tre separata fastigheter som skulle ägas enskilt av olika fastighetsägare. 
Fastighetsgränserna har ritas så att varje fastighet ska kunna försörja sig själv utan att behöva 
ha tillgång till de andra fastigheterna och därmed kunde samverkan mellan fastigheterna 
minskas. Detta har varit möjligt eftersom komplexet är nytt och det byggdes med intentionen 
att det skulle vara tre separata fastigheter. I centrum av komplexet är gallerian som är störst 
ytmässigt. Gallerian har samverkan med båda de andra fastigheterna. Men bostadsfastigheten 
har ingen samverkan med kontorsfastigheten. De har inga delade ytor eller anläggningar och 
påverkar inte varandra på ett direkt sätt. I de fall där gränsdragning inte varit tillräcklig har 
servitut och gemensamhetsanläggning valts som samverkanslösning beroende på typen av 
samarbete. 
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Figur 6 - Struktur fastighetssamverkan MoS-komplexet 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 6 visar vilka fastigheter som samverkar i MoS-komplexet. Gallerian samverkar med 
både kontorsfastigheten och bostadsfastigheten genom ett antal servitut och 
gemensamhetsanläggningar som redovisas senare i detta kapitel. Men ingen samverkan finns 
mellan kontorsfastigheten och bostadsfastigheten.  
	
Under lantmäteriförrättningen representerades gallerian och kontorsfastigheten av dess 
respektive fastighetsägare. Bostadsfastigheten representerades av byggbolaget som byggde 
fastigheten. Själva bostadsrättföreningen hade ingen del i lantmäteriförrättningen. Detta 
innebär att galleriägaren kunde påverka förrättningen och få igenom de lösningar som 
passade deras intressen bäst.  
 
Mellan gallerian och bostadsfastigheten finns det enbart servitut, inga 
gemensamhetsanläggningar. Totalt finns det 10 officialservitut som behandlar bland annat 
ventilation och utrymningsväg. Det finns även 2 avtalsservitut. Det ena avtalsservituten ger 
gallerifastigheten rätt att få åtkomst och tillträde till bostadsfastigheten för reparationer eller 
ombyggnad av underliggande tak som tillhör gallerifastigheten (Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivningen 2015). Avtalet säger också att gallerifastigheten har rätt att 
demontera/riva golvbjälklag och isolering på radhus på taket utan krav på ersättning men det 
är galleriägarens ansvar att återställa bostadsfastigheten vid eventuella åtgärder. Vidare säger 
avtalet att bostadsfastigheten måste ha ett skriftligt medgivande från gallerifastigheten för 
ombyggnadsarbeten som kan påverka avtalet. Det andra avtalsservitutet avser förbud av 
kommersiell skyltning på fasader och yttertak inom bostadsfastigheten som också är den 
tjänade fastigheten i detta avtalsservitut (Fastighetsinskrivningen 2015).  
 
Bortsett från servituten finns inga klara ordningsregler eller någon typ av 
samarbetsförvaltning mellan bostadsfastigheten och gallerifastigheten. I 
bostadsrättsföreningens stadgar kan inget ovanligt hittas förutom följande:  

Mall	of	Scandinavia	
(Gallerian)	

Nationalarenan	8	
(Kontorsfastigheten)	

Nationalarenan	7	
(Bostadsfastigheten)	
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”Föreningens hus uppförs i anslutning till Friends Arena och Mall of Scandinavia vilket kan 
medföra buller och vibrationer. Förekomst av buller och vibrationer är förhållanden som 
föreningen accepterar. Föreningen kommer att informera dess medlemmar om nämnda 
förhållande samt att de kommer förekomma” (Bostadsrättsföreningen Stjärnhimlen 2014, s. 
4).  
	
När stadgarna för bostadsrättföreningen skrevs var bostadsfastigheten inte färdigbyggd, och 
därmed hade ingen flyttat in och de framtida bostadsägarna var inte medlemmar i 
bostadsrättföreningen. Dessa stadgar kan ha skrivits av byggbolaget som byggde fastigheten. 
När en kommun planlägger ett område tar de hänsyn till vilka slags verksamheter ska finnas 
på området med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt vilka riktlinjer som finns för 
bullerstörningar (Boverket 2014). Om en bostadsägare i MoS-komplexet störs av bullret har 
de rätt att kontakta kommunen och de är inte bundna av ovanstående formulering. Att det kan 
komma att förekomma buller och störningar är givet men bostäderna ska vara utformade på 
ett sådant sätt att det fortfarande ska finnas en bra boendemiljö (Boverket 2014). Föreningen 
kan således inte acceptera förekomst av buller och vibrationer å medlemmarnas vägnar.  

5.1.2 Resultat från intervjustudie 
Då MoS-komplexet är nyöppnat har det inte funnits några direkta problem än. Bostadsägarna 
flyttade in under 2015 och styrelsen består fortfarande av representanter från byggbolaget. 
Kontorsfastigheten är ej inflyttad än utan det sker senare under 2016. Därför är de potentiella 
problem som diskuterades under intervjun enbart spekulationer.   
 
Samverkan mellan kontorsfastigheten och galleriafastigheten bygger på väldigt god 
samordning och partnerskap (Belin 2016). Det är viktigt att båda parter jobbar mot 
gemensamma mål. Hur anläggningar ska förvaltas utgörs av gemensamhetsanläggningarnas 
behov. Detta bestäms juridiskt, även kostnadsfrågorna är definierade juridiskt. Men goda 
relationer sinsemellan är fortfarande viktigt eftersom förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningar blir mycket lättare då (Belin 2016). 
 
Kontorsfastigheten består av 5 byggnader som är relativt höga vilket gör att de kommer bort 
från gallerians vardag. Kontorsfastigheten påverkas alltså inte på samma sätt av buller och 
vibrationer som bostadsfastigheten kan komma att göra. 
Mellan kontorsfastigheten och galleriafastigheten finns det 7 gemensamhetsanläggningar. En 
av dessa behandlar hur inkommande och avgående gods hanteras (Belin 2016). En annan 
viktig gemensamhetsanläggning är huvudentrén, Stjärntorget, som båda fastigheter använder 
sig. Gemensamhetsanläggning har valts som lösning eftersom kontorsfastigheten ska kunna 



	 24	

vara med och påverka. I flera av gemensamhetsanläggningarna är det galleriafastigheten som 
är ansvarig för förvaltning och underhåll medan kontorsfastigheten är medfinansiär. Det finns 
inga ordningsregler eller liknande utöver gemensamhetsanläggningarna. I detta fall med 
kontorsfastigheten och galleriafastigheten kommunicerar fastigheterna mer än i fallet med 
bostadsfastigheten eftersom det rör sig om gemensamhetsanläggningar.  
 
För kontorsfastighetens del härstammar eventuella problem främst från drift och underhåll av 
gemensamhetsanläggningarna om de inte sköts på ett tillfredställande sätt (Belin 2016). Men 
det är antagligen inte så troligt eftersom gallerian, som är ansvarig för förvaltningen, har 
samma behov av att anläggningarna sköts. Eftersom de är beroende av kunder måste de se till 
att exempelvis huvudentrén är fri från skräp osv (Belin 2016). Däremot kan det bli 
diskussioner om hur en anläggning ska skötas. Exempelvis för snöröjning och 
sandupptagning vid huvudentrén, gallerian vill att detta ska göras innan kl. 10 när gallerian 
öppnar men mellan kl. 08-09 är det antagligen mycket trafik till kontorsfastigheten eftersom 
många börjar sin arbetsdag då (Belin 2016). Försäkringsmässigt gör inte försäkringsbolagen 
någon skillnad om en fastighet är lokaliserad bredvid en annan fastighet eller ovanpå (Belin 
2016). 
 
En av fördelarna med samarbetsförvaltning i MoS-komplexets fall skulle vara när de gäller 
upphandling av tjänster (Belin 2016). Som större förening går det att handla tjänster som 
exempelvis snöröjning och sandupptagning billigare eftersom man är en större förening som 
har en större yta, därmed  kan man sänka driftkostnaderna. Vidare finns det även fördelar 
med samordning och samverkan mellan fastigheter i ett komplex (Belin 2016). Med en 
förening kan alla frågor diskuteras samtidigt men det gäller att andelstalen reflekterar 
användning, detta gäller särskilt när flera parter är involverade (Belin 2016).   

5.2 Central Park Sydney 
Central Park är namnet på ett ”mixed-use urban renewal development” i centrala Sydney. Det 
var tidigare industrimark men har nu byggts om till bostäder, galleria, kontor och 
restauranger (Central Park Sydney 2013). Hela komplexet är cirka 60.000 m2 och byggs i 
etapper över en tidsperiod på 10 år. I denna fallstudie kommer fokus ligga på den del av 
projektet som kallas ”Central Park East” (CPE-komplexet), denna del invigdes 2013 och är 
helt färdigställd. Det är även denna del som har majoriteten av den kommersiella ytan. 
Central Park East består av cirka 1000 bostadslägenheter och 20.000 m2 kommersiell yta. 
CPE-komplexet är väldigt speciellt visuellt då byggnaderna täcks av olika växter, vertikala 
trädgårdar som man valt att kalla det. Komplexet har vunnit priser både för dess unika 
arkitektur och för hållbarhetsperspektivet som präglar komplexet. 
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Figur 7 - Vy över Central Park East 

 
Källa: (Frasers Property 2014b) 

 
Figur 8 - Central Park komplexet 

 
Källa: (Frasers Property 2014a) 

 
Figur 7 visar hur CPE-komplexet ser ut, den högsta byggnaden är den mest kända och heter 
One Central Park. Figur 8 illustrerar hela Central Park komplexet.  

5.2.1 Resultat från dokumentstudie 
Central Park East BMC består av de totalt 11 fastigheterna i komplexet vilket illustreras av 
bilden nedan. De gröna fastigheterna representerar bostadsfastigheterna. De rosa 
fastigheterna representerar de kommersiella delarna. De två resterande är dels garaget som 
ägs som en separat fastighet och ett vattenreningsverk som rengör återvunnet vatten från 
bland annat regn. Vattenreningsverket förser alla byggnader inom CPE-komplexet med 
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vatten men är också tänkt att användas av hela Central Park-komplexet. De 11 fastigheterna 
är alla bundna till komplexets BMC. 
 

Figur 9 - Struktur Fastighetssamverkan CPE-komplexet 

 
Källa: (Dynamic Property 2014) 

	
Central Park East SMS innehåller 112 sidor och tog cirka 7 år att färdigställa (Halliday 
2016). Att det tog så lång tid har främst att göra med själva projektet och inte processen 
bakom att skapa ett SMS. Under processen representerades samtliga parter av exploatören 
eftersom de var den enda intressenten vid den tidpunkten.  
Syftet med SMS finns definierat i den första paragrafen: 
 
”This management statement is a strata management statement. A strata management 
statement regulates the control, operation and management of a building….” (Central Park 
East 2013, s. 10).  
 
Vidare definieras även BMCs uppgift: 
 
”The Committee is responsible for the control, operation and management of the Building on 
behalf of the Members” (Central Park East 2013, s. 13).  
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Central Park East SMS består av 8 delar som behandlar: Betydelsen av SMS, Rättigheter och 
skyldigheter för kommittén, Rättigheter och skyldigheter för medlemmarna, Mötesrutiner och 
beslut, Finanshantering, Anläggningar, Övriga frågor samt Definitioner och ordlista.  
I SMS finns ingen förteckning över vilka anläggningar som faktiskt är delade, förutom 
fasaden, den kompletta förteckning refereras enbart som en bilaga. Bilagans namn är 
”Schedule of Facilities” och inkluderar även anläggningar som inte är delade. Om en bilaga 
enbart har delade anläggningar brukar den benämnas som ”Schedule of Shared Facilities”. I 
CPE-komplexet finns bland annat hissar som endast används av en fastighet i komplexet.  
 
I de fall då en åtgärd innefattar en anläggning alternativt en delad anläggning får enbart 
fastigheterna som har del i anläggningen besluta. Antal röster baseras på kostnadsfördelning 
för drift och underhåll av anläggningen. I de fall en åtgärd inte innefattar en anläggning eller 
delad anläggning, exempelvis administrativa åtgärder, baseras antal röster på storleken av 
fastigheten. Fastigheten ”One Central Park East” har flest röster, 22 % (Central Park East 
2013). Enhällig röstning krävs exempelvis om man ska ändra SMS eller fördela ut 
överskjutande belopp. Vid beslut gällande en anläggning krävs 75 % av rösterna och därmed 
måste inte samtliga medlemmar vara överens.  

5.2.2 Resultat från intervjustudie Central Park East 
Central Park East BMC är vad som kan beskrivas som ”BMC Heavy”, vilket innebär att 
väldigt mycket samverkan sker mellan fastigheterna. Många av besluten måste gå genom 
BMC och totalt finns cirka 300 anläggningar (Halliday 2016). Detta har att göra med naturen 
av projektet, särskilt fasaden är väldigt viktig att den bibehålls.  
Att inkludera en icke-delad anläggning har fördelar vid upphandling av tjänster för drift och 
underhåll. Eftersom det rör sig om större ytor och fler anläggningar har kommittén större 
förhandlingsposition (Halliday 2016). Det är då även möjligt att samma typer av 
anläggningar underhålls av samma leverantör.  
 
Central Park East-komplexet är speciellt eftersom det egentligen är del av ett större komplex. 
I dagsläget är enbart East färdigbyggt medan de andra delar är fortfarande under 
konstruktion. Den sista fastigheten i East-komplexet var färdigställd och inflyttad i september 
2014. BMC:n har alltså enbart varit komplett i mindre än 2 år. Hittills har de inte haft några 
större problem och behövt använda de formella konfliktreglerna (Halliday 2016). Men arbetet 
inom en BMC sker ”bakom stängda dörrar” och en fastighetsägare eller en konsult vill sällan 
dela med sig av de negativa aspekterna. I CPE-komplexets fall är den största svårigheten det 
faktum att BMC:n består av 11 medlemmar och att de delar väldigt många anläggningar. 
Anledningen varför fastigheterna har så många anläggningar gemensamt är på grund av att 
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komplexet ska kunna behålla sin arkitektoniska bild och att samtliga anläggningar ska vara 
hållbara ur en miljöaspekt.  

5.2.3 Resultat från intervjustudie SMS och BMC generellt – effekter på 
fastighetsförvaltning 
BMC introducerades för att underlätta samverkan mellan fastigheter. Tidigare skedde 
samverkan främst genom servitut, men eftersom anläggningar även behöver 
kostnadsfördelning för drift och underhåll krävdes även en annan typ av samverkan (Halliday 
2016). En BMC skapas alltid vid Part Strata projekt, detta eftersom de delade anläggningar 
dels ska försäkras som en enhet och dels för brandsskyddsskäl. De flesta komplex har 
gemensamma brandsystem. Brinner det i ena fastigheten finns det stor risk att branden 
sprider sig till nästa fastighet, särskilt om den ena fastigheten är ovanpå den andra. Genom att 
brandsystemen är gemensamma kan andra fastigheter i ett komplex notifieras och utrymmas 
snabbt vid brand.  
BMC kan vara av två typer, antingen en BMC där väldigt mycket samverkan sker och de har 
många delade anläggningar. I sådana BMC går de flesta besluten genom kommittén. Eller 
tvärtom där fastigheterna integreras så lite som möjligt. Vilken typ av BMC som väljs för ett 
projekt beror helt på typen av projekt och hur mycket fastigheterna har gemensamt. Vilka 
uppgifter en BMC har definieras i ett SMS och det är enbart det som är definierat som en 
BMC får besluta om.  
 
I ett SMS ska det även definieras vilka typ av beslut som kräver godkännande av BMC. 
Regeln är att om en åtgärd inte påverkar en delad anläggning så krävs inte ett godkännande 
från BMC. Det kan dock ibland krävas att kommittén meddelas. Men detta är olika från BMC 
till BMC eftersom de själva bestämmer sina regler. Om en åtgärd kräver godkännande från 
BMC då är det upp till de berörda fastigheterna att besluta om åtgärden. Vissa åtgärder räcker 
det med en majoritet av rösterna för att avgöra, medan andra beslut kräver att alla 
fastighetsägare måste vara överens. Men det är oftast enbart fastigheterna som har del i en 
anläggning som har rätt att besluta. Exempelvis finns det tre anläggningar i en byggnad och 
fastighet A har enbart del i två anläggningar, då har fastighet A inte rätt att påverka i den 
tredje anläggningen. Hur många röster varje fastighet har beror på vad som bestämts i SMS. I 
många fall är det baserat på kostnadsfördelning. Till exempel om tre fastigheter har del i en 
anläggning där en fastighet betalar 55 % för drift och underhåll, då har den fastigheten 55 % 
av rösterna. Det finns även flera andra sätt att avgöra hur många röster respektive fastighet 
har i varje anläggning men kostnadsfördelning är den vanligaste. Kostnadsfördelning ska 
enligt den nya lagstiftningen göras ”fair and reasonable” (Halliday 2016). Fördelningen ska 
vara baserad på hur mycket användning en fastighet har av en anläggning och en part ska inte 
kunna gynnas enbart för att de är initiativtagare till SMS.  
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Varje fastighet utser en person som ska representera dess ärenden i kommittén. För 
kommersiella fastigheter kan det exempelvis vara en fastighetsförvaltare eller fastighetschef. 
Medan för bostadsfastigheter är det oftast någon från styrelsen. Exempelvis ordförande i en 
bostadsförening. Andra parter som är närvarande under möten men som inte är medlemmar 
av kommittén kan exempelvis vara de tekniska och ekonomiska förvaltarna av byggnaden. 
De har ingen rösträtt men får komma med synpunkter. Röstning om ett beslut behöver inte 
ske genom fysisk röstning på ett möte utan vid mindre beslut kan det räcka med en skriftlig 
röstning.  
 
Med ett SMS ska även en förteckning över de delade anläggningarna inkluderas. De kan 
antingen vara en del av ett SMS. Detta sätt är inte optimalt eftersom ett SMS är komplicerat 
att ändra. Vill man alltså ändra på en delad anläggning, exempelvis kostnadsfördelning, 
måste processen med att ändra ett SMS göras. Ett bättre sätt är att delade anläggningar enbart 
nämns i ett SMS, exempelvis att en lista över delade anläggningar finns i en bilaga. Då är de 
tekniskt sett inte del av SMS och mycket lättare att ändra. Att ändra ett SMS kan vara en 
väldigt komplicerad process. Därför vill man helst skapa ett SMS som dels är så pass 
specificerat att alla parter förstår men också flexibelt så att det går att ändra i framtiden. Helst 
vill man undvika problem som skulle kunnat ha lösts genom ett genomtänkt SMS. 
Genom att förteckningen över delade anläggningar läggs som bilaga till SMS går det även att 
inkludera anläggningar som enbart används av en fastighet. Fördelen med detta är när BMC 
behöver upphandla tjänster. Om exempelvis en BMC ska upphandla drift och underhåll av 
hissar, har de större köpkraft och fler möjligheter att förhandla om det gäller för alla hissar i 
komplexet. En hiss som enbart används av en fastighet kan alltså inkluderas i bilagan över 
delade anläggningar men kostnaden täcks 100 % enbart av den berörda fastigheten.  
 
De problem som kan uppstå inom en BMC härstammar främst från det faktum att en BMC 
går ut på att människor måste samarbeta. Att ha god kommunikation och viljan att arbeta mot 
samma mål är viktigt. Konfliktreglerna är det formella sättet att lösa konflikter och de ska 
finnas med i ett SMS. Exempelvis till vem ansökan ska lämnas och vad som ska finnas med. 
Detta eftersom en BMC inte är en juridisk person och kan alltså inte stämma någon eller bli 
stämd. Men att en dispyt faktiskt går så långt att de formella konfliktreglerna måste användas 
är ovanligt (Halliday 2016). Oftast går det att lösa genom diskussioner på möten etc. Med de 
nya reglerna för hur en BMC ska skötas ska dispyter som kräver de formella konfliktreglerna 
gå via en tribunal som består av olika experter (Halliday 2016). Denna tribunal fungerar som 
en rättegång och deras uppgift är att försöka lösa dispyten. 
En annan typ av problem som kan uppkomma är förståelse för vad BMCs uppgift är, detta 
gäller särskilt bostadsägare. Exempelvis i komplex där det finns bostäder och restauranger 
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med uteservering som har tillstånd att ha öppet till kl. 23 (Halliday 2016). Om restaurangerna 
inte följer detta är det inte upp till en BMC att ge dem varningar. Utan det är i så fall 
kommunen som gett tillståndet för uteserveringen som blir ansvarig för det. BMC skapas 
enbart för att underlätta samverkan för delade anläggningar och för försäkringsskäl, inte för 
att kontrollera dagliga förvaltningen av respektive fastighet. De flesta större BMCs har en 
”Managing Agent” vars uppgift är att sköta det administrativa arbetet. För dem är det viktigt 
att informera och utbilda potentiella köpare och fastighetsägare om vad en BMC faktiskt gör.  

5.3 Sammanfattning Fallstudier 
Fallstudierna har visat tydliga skillnader mellan ett svenskt 3D-fastighetskomplex och ett 
australiskt 3D-fastighetskomplex, vilket sammanfattas i tabellen nedan. MoS-komplexet är 
till ytan större men CPE-komplexet omfattar fler fastigheter och därmed fler fastighetsägare. 
 

Tabell 1 – Sammanfattning Fallstudier 

Mall of Scandinavia-komplexet Central Park East-komplexet 
3 fastigheter (galleria, bostäder, kontor). 
Största delen galleria 

11 fastigheter (butiker, bostäder, 
vattenreningsverk, garage). Största delen 
bostäder 

Samverkan mellan galleriafastigheten och 
bostadsfastigheten genom flera servitut. 
Samverkan mellan galleriafastigheten och 
kontorsfastigheten sker genom flera 
gemensamhetsanläggningar. Ingen 
samverkan sker mellan bostadsfastigheten 
och kontorsfastigheten.  

Samverkan mellan fastigheterna sker genom 
ett SMS som omfattar samtliga anläggningar 
i komplexet. Ingen skillnad görs på 
bostadsfastighet eller kommersiell fastighet.  

Endast fastigheter som har gemensamma 
ytor samverkar 

Samtliga fastigheter samverkar men 
andelstal reflekterar beslutsrätt 
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Kapitel 6: Analys 
I detta kapitel kommer resultaten från fallstudierna och litteraturstudien analyseras och 
diskuteras utifrån tre aspekter: 1) Problem med fastighetssamverkan idag, 2) Lärdomar från 
Australien och 3) Förslag på förbättringar. Genom dessa tre aspekter kan problemen med 
strukturen på fastighetssamverkan idag förtydligas, lärdomar från de australiska systemet 
urskiljas och leda till förbättringar av det svenska systemet.  

6.1 Problem med fastighetssamverkan idag 
Det finns idag inte många exempel på 3D-fastighetskomplex i Sverige där kommersiella 
delar blandas med bostadsdelar. Det är därför svårt att analysera vilka praktiska problem som 
finns. I föregående kapitel presenterades MoS-komplexet som är ett helt nytt komplex. I 
komplexet sker väldigt liten samverkan mellan fastigheterna. Fastighetssamverkan anses som 
något negativt som påverkar fastighetsförvaltning inom de egna fastigheten och hindrar 
effektiv fastighetsförvaltning. Varför anses fastighetssamverkan och samarbete med andra 
fastigheter påverka fastighetsförvaltningen negativt? I tidigare examensarbeten och rapporter 
från Lantmäteriet har termen effektiv fastighetsförvaltning främst använts ur ett 
fastighetsägande perspektiv. Ett företag som exempelvis har kommersiella fastigheter som 
huvudverksamhet men äger en byggnad som har butiker i bottenplan och bostäder ovanpå 
anses inte kunna förvalta denna byggnad effektivt eftersom bostäderna inte hör till deras 
huvudverksamhet. Genom 3D-fastighetsbildning kan de stycka av bostadsdelen och enbart 
fokusera på butikerna i bottenplan. Även samarbete med andra fastighetsägare anses som 
negativt eftersom det motverkar syftet med 3D-fastighetsbildning. Syftet med 3D-
fastighetsbildning är ju att skapa separata fastigheter med enskild äganderätt och då vill man 
inte tvingas samarbeta med en annan part. Men det finns också flera fördelar med att 
samarbete med andra parter, på ett sätt så att den enskilda fastighetens integritet fortfarande 
bibehålls. Effektiv fastighetsförvaltning handlar om att öka värden och samtidigt hålla 
driftkostnader låga. Detta är något som kan uppnås genom fastighetssamverkan i 3D-
fastighetskomplex på ett unikt sätt. Två fastigheter som byggs ovanpå en tredje fastighet, som 
i MoS-komplexet, kommer alltid vara beroende av varandra. Istället borde man då dra fördel 
av detta samtidigt som de ägs separat.  
 
Det initiala problemet är att det inte finns ett sätt som knyter samman samtliga 
fastighetsägare i ett komplex, vilket kan bidra till samordningsproblem. Detta medför att 
fastighetssamverkan sker i en väldigt liten utsträckning. Att inte ha någon 
fastighetssamverkan är möjligt i komplex som byggs från början i syftet att det ska vara 
exempelvis tre separata fastigheter. Då kan många av de tekniska aspekterna skiljas åt så att 
varje fastighet är självförsörjande med bland annat vatten och el. Helst ska det dessutom 
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varken finnas servitut eller gemensamhetsanläggningar mellan fastigheter i ett komplex även 
om det är ovanligt. Denna åsikt kan bero på att servitut och gemensamhetsanläggningar anses 
vara osäkra eller icke flexibla lösningar. Det är svårt att veta om en sådan lösning med ingen 
fastighetssamverkan är hållbar för 3D-fastighetskomplex särskilt när det finns flera 
fastighetsägare. 
 
Med ett 3D-fastighetskomplex kommer en komplicerad lantmäteriförrättning  En anledning 
till varför lantmäteriförrättning är så komplicerad är just för att ett servitut eller en 
gemensamhetsanläggning gäller för enbart en rätt eller en anläggning och i ett komplex krävs 
flera servitut och gemensamhetsanläggningar för att fastigheter ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är ovanligt i 3D-fastighetskomplex att det är få servitut och 
gemensamhetsanläggningar även om målet är att ha ingen fastighetssamverkan. MoS-
komplexet som har alla de tekniska delarna separerade har fortfarande en hel del servitut och 
gemensamhetsanläggningar mellan galleriafastigheten och de andra två fastigheterna. Frågan 
är om det är effektivt att det exempelvis finns 7 gemensamhetsanläggningar mellan två 
fastigheter. Eller 10 servitut. Just servitut är komplicerat ur ytterligare en aspekt, nämligen att 
det finns två slags servitut: avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut uppstår genom 
att två fastighetsägare träffar avtal och upphävs om fastighetsägarna är överens. I detta fall 
agerar Lantmäteriet enbart som en registrerande myndighet genom Fastighetsregistret. 
Avtalsservitut är ett civilrättsligt kontrakt men det går att även att ändra ett servitut om 
parterna inte är överens genom att tillämpa reglerna för ändring av officialservitut. Då agerar 
Lantmäteriet som en beslutande myndighet. Skillnaden på servituteten är alltså att 
officialservitut skapas av Lantmäteriet medan avtalsservitut skapas genom avtal mellan de 
berörda parterna. Officialservitut anses därmed som säkrare och har en starkare position.  
De avtalsservituten som finns i MoS-komplexet syftar till att gallerian ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. Varför de är avtalsservitut och inte officialservitut är inget som varken 
galleriägaren eller Lantmäteriet velat eller kunnat svara på. Det som däremot är säkert är att 
dessa avtalsservitut tillkom innan bostadsägarna köpte sin respektive bostad. Avtalsservituten 
kan faktiskt hindra effektiv förvaltning i bostadsfastigheten eftersom de utan att kunna 
påverka eller få ersättning måste betjäna galleriafastighetens behov. Detta gäller främst 
avtalsservitutet som ger galleriafastigheten rätt att tillträda bostadsfastighetens tak för 
underhåll av gallerians tak. Bostadsfastigheten behöver medgivande från gallerifastigheten 
för all sorts arbete som kan påverka avtalet. Deras förvaltning påverkas således negativt 
eftersom ett servitut enbart gynnar en fastighet och det blir som en motsatt effekt där en av 
fastigheterna kan få en mer effektiv förvaltning medan den andra fastigheten får en mindre 
effektiv fastighetsförvaltning på grund av avtalsservitutet. Om en av anledningarna till att 
3D-fastigheter infördes var för en mer effektiv fastighetsförvaltning, är det verkligen mest 
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optimalt att skapa avtalsservitut då? Vidare finns det många ”självklara” officialservitut, 
exempelvis för bärande konstruktion; om en fastighet är byggd ovanpå en annan fastighet är 
det självklart att de är beroende av den undre fastighetens konstruktion. Även vid 
brandutrymning är det självklart att den övre fastigheten behöver ta väg över den undre 
fastigheten för att kunna utrymma. Sådana servitut kräver tid och pengar i en 
lantmäteriförrättning och främjar inte effektiv fastighetsförvaltning ur ett administrativt 
perspektiv.   
 
Avsaknad av fastighetssamverkan kan även ha betydelse i brand- och försäkringsfrågor. Idag 
finns inget som kräver att fastigheter delar brandsystem i ett 3D-fastighetskomplex utan varje 
fastighet antas följa de regler som finns för brandskydd inom den egna fastigheten. En fördel 
med delat brandsystem är att vid brand i en av fastigheterna meddelas de andra fastigheterna 
också. På så sätt kan även de utrymma snabbt. Detta kan komma att vara aktuellt främst i 
större 3D-fastighetskomplex. Genom fastighetssamverkan kan även försäkringsfrågor lösas 
på ett enklare sätt. Exempelvis kan en försäkring gälla för samtliga delade anläggningar.  
 
Det finns idag inget som binder samman fastighetsägare i ett svenskt 3D-fastighetskomplex. 
Detta innebär osäkerheter inför framtiden eftersom det kan komma till en punkt där de måste 
samarbeta. Om utvecklingen går mot allt mer komplicerade komplex som MoS-komplexet 
kan det vara lämpligt att utvärdera och analysera hur fastighetssamverkan ska ske i sådana 
komplex i framtiden. Fastighetssamverkan påverkar fastighetsförvaltningen, både utifrån 
både negativa och positiva aspekter. Fokus hos tidigare studier har främst legat på de 
negativa aspekterna. Men komplex som inte har fastighetssamverkan kan inte dra nytta av de 
fördelar som kommer med fastighetssamverkan. Fördelar som faktiskt kan främja effektiv 
fastighetsförvaltning. 

6.2 Lärdomar från Australien 
Åsikter från flera svenska fastighetsägare och tidigare examensarbeten hävdar att 
fastighetssamverkan och samarbeten med andra fastighetsägare hindrar effektiv 
fastighetsförvaltning (Asplin & Henriksson 2012; Karimson & Westergren 2014; Palmgren 
2009). Särskilt när det gäller samarbete med en icke-professionell part. I New South Wales 
fall med Part Strata visas att fördelarna med fastighetssamverkan överväger de eventuella 
negativa aspekterna med fastighetssamverkan. Kärnan i Part Strata är metoden för att knyta 
samman samtliga fastighetsägare i ett komplex och vikten av att förvalta de delade ytorna 
som en enhet. Det görs ingen skillnad mellan en professionell part och en icke-professionell 
part eftersom en bostadsfastighet oftast anlitar både en professionell ekonomisk förvaltare 
och en professionell teknisk förvaltare. Den ekonomiska förvaltaren tar hand om det 
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administrativa och ekonomiska arbetet i bostadsföreningen. Medan den tekniska förvaltaren 
har ansvar för byggnaden. Bägge förvaltarna är ju anställda på uppdrag av bostadsföreningen 
och tar beslut enligt stadgar och föreningsstämmor. De anses ha både rätt kunskap och 
engagemang för att inte försvåra förvaltningsarbetet.  
 
En anledning till varför samarbete med andra fastighetsägare anses som något negativt är för 
att man inte vill jobba allt för tätt med en annan part. Men att förvalta ett komplex som en 
enhet innebär inte att alla förvaltningsfrågor går genom kommittén eller att 
fastighetsförvaltning inom den egna fastigheten påverkas. Hur mycket fastigheterna ska 
samarbeta i ett Part Strata projekt är upp till varje kommitté att bestämma själva.  
Det finns tre aspekter av SMS och BMC som är viktiga för Part Stratas framgång; 
Anläggningar, Besluttagning och Konflikthantering.  
 
I ett Part Strata komplex finns många delade anläggningar och det kan inte undvikas genom 
gränsdragning på samma sätt som i Sverige. Delade anläggningar kan jämföras med 
gemensamhetsanläggningar eftersom fastigheter delar på kostnader och det finns inget 
negativt stigma med dem. Servitut skapas inte i samma utsträckning som i ett svenskt 3D-
fastighetskomplex. De servitut som är nödvändiga, som rätt till bärande konstruktion behöver 
ingen formell ansökan utan de antas som självklara för att fastigheten ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. De delade anläggningarna förvaltas av kommittén men ägs inte av den 
eftersom kommittén inte är en juridisk person utan enbart en samordningsförening. Genom 
kommittén kan samtliga delade anläggningar förvaltas genom en förening och ett kontrakt. 
Vad som är unikt med detta är det faktum att komplexets samtliga anläggningar, även de 
anläggningar som är enskilda, kan omfattas av kontraktet vilket även är fördelaktigt i 
komplex där det finns få delade anläggningar. Genom kontraktet får kommittén större 
förhandlingsstyrka vid upphandling av tjänster för drift och underhåll av anläggningar både 
för enskilda och delade anläggningar. Som exempelvis i CPE-komplexets fall, genom att 
samtliga hissar omfattas av kontraktet får alla fastigheter nytta även om en hiss enbart tjänar 
en fastighet. Genom kommittén blir sådana frågor dessutom enklare att samordna. Det blir en 
naturlig mötesplats för samtliga fastigheter i ett komplex. Genom att samarbeta med andra 
fastigheter blir det en samordningseffekt som kan sänka driftkostnaderna.  
I kontraktet ska det även specificeras vem som är ansvarig för kostnaden för drift och 
underhåll och hur dessa kostnader ska fördelas. En fastighet betalar bara för de anläggningar 
som de använder och de betalar i enlighet hur mycket fastigheten använder anläggningen. I 
ovanstående exempel med hissen i CPE-komplexet, så betalar fastigheten som använder 
hissen 100 %. En sådan samordningseffekt är svår att uppnå genom en 
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gemensamhetsanläggning eftersom en gemensamhetsanläggning skapas i syfte att två eller 
flera fastigheter delar på en anläggning.  
Hur mycket varje fastighet betalar för drift och underhåll styr även hur mycket beslutsmakt 
de har. I de flesta BMC får enbart de fastigheter som har del i en delad anläggning besluta om 
en åtgärd. En fastighet som inte berörs har alltså inte rätt att rösta. I hissexemplet skulle 
enbart fastigheten som använder hissen få besluta om alla frågor som berörde just den hissen. 
Kostnadsfördelning görs baserad på hur mycket varje fastighet använder anläggningen och 
ska vara ”fair and reasonable”.  
Alla åtgärder kräver inte heller röstning. Utan det är upp till varje BMC att bestämma vilka 
åtgärder som kräver röstning eller om det enbart krävs att kommittén notifieras. På så sätt kan 
varje fastighet besluta om sin egen fastighetsförvaltning, så länge det inte påverkar de delade 
anläggningarna. Vidare är det även upp till varje BMC att besluta om vilka åtgärder som 
kräver enhällig röstning och vilka åtgärder det enbart krävs ett majoritetsbeslut. Syftet med 
Part Strata är inte att försvåra fastighetsförvaltningen eller tvinga fastighetsägare att 
samarbeta utan det är till för att underlätta samordningen i ett komplex. Det är därför det är 
möjligt att ha olika varianter för röstning och beslut. Att enbart de fastigheter som har del i 
anläggningen får besluta om en åtgärd är ytterligare ett steg i att förenkla samordningen och 
inte försvåra fastighetsförvaltningen.  
 
Sista delen handlar om konflikthantering. Konfliktreglerna är en försäkring till för alla parter 
att det finns ett regelverk om hur konflikter ska lösas, om de inte går att lösa genom 
diskussion. Med konfliktreglerna finns allt samlat på en plats och om det skulle krävas en 
formell konfliktmedling blir det effektivare och snabbare genom dem.  
Att ha ett övergripande kontrakt som ett SMS har även fördelar rent administrativt. Ett SMS 
måste alltid vara uppdaterat och eventuella ändringar måste skrivas in. Ett SMS innefattar 
alla beståndsdelar av kontraktet så som anläggningar, beslutshantering och konfliktregler. Det 
är ett dokument. I MoS-fall har galleriafastigheten flera förrättningsakter mellan både 
kontorsfastigheten och bostadsfastigheten. Vid varje ändring eller skapande av en ny rätt 
tillkommer en ny förrättningsakt. Samtliga servitut, gemensamhetsanläggningar och 
gränsdragningar är alltså inte i samma dokument vilket kan leda till att det svenska systemet 
lätt kan bli oöverskådligt. 
 
Slutligen är finns det anledningar att även ta lärdomar utifrån ett brand- och 
försäkringsperspektiv. En kommitté måste skapas i ett Part Strata projekt eftersom det 
kommer finnas delade anläggningar. Vidare skapas en kommitté även på grund av brand- och 
försäkringsskäl. Brandsystemen är delade/gemensamma i Part Strata projekt och genom 
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kommittén följs de brandregler som finns. Det är även kommitténs uppgift att försäkra de 
delade ytorna under en försäkring vilket underlättar administrationen i ett komplex.  

6.3 Förslag på förbättringar 
Fastighetssamverkan i svenska 3D-fastighetskomplex kan förbättras utifrån perspektivet 
effektiv fastighetsförvaltning där fastighetssamverkan bör få en viktigare roll. Genom att 
anpassa och förbättra det svenska systemet är det möjligt att bygga mer komplicerade 
komplex i Sverige som CPE-komplexet. Samordning och effektivitet är två viktiga ledord för 
hur fastighetssamverkan bör förbättras för att främja effektiv fastighetsförvaltning för 
samtliga parter. Samordning kan lösas genom att introducera en övergripande 
förvaltningsförening där varje ingående fastighet i ett komplex är medlem i. Genom 
föreningen får samtliga parter ett enkelt forum för att kommunicera och diskutera. 
Föreningen skulle kunna knyta samman samtliga fastigheter och fastighetsägare på ett sätt 
som idag inte existerar. Föreningens ansvar skulle vara att förvalta de delade 
ytorna/anläggningarna (gemensamma) som en enhet. Upplägget skulle vara likt en ”BMC 
Light” där fastigheterna har lite gemensamma ytor sinsemellan men att det fortfarande finns 
en förening som binder dem samman. Därför bör även ett kontrakt likt ett SMS skapas. 
Kontraktet skulle reglera det som gemensamhetsanläggningar och servitut reglerar idag. 
Skillnaden skulle vara att allt finns samlat på en plats och att det är ett kontrakt. Istället för 
hur det ser ut idag med exempelvis 7 olika gemensamhetsanläggningar och 10 olika servitut 
som alla kan tillhöra olika förrättningsakter. Det skulle vara mer administrativt effektivt att 
ha allt samlat i ett kontrakt. Kontraktet skulle inte innebära några större förändringar för 
fastighetsägare juridiskt. De anläggningar som tidigare förvaltats genom en 
gemensamhetsanläggning skulle struktureras på ett liknande sätt. Endast fastigheter som har 
del i anläggningen får besluta om åtgärder och kostnader för drift och underhåll regleras med 
andelstal baserat på användning. Att bestämma vilka beslut som kräver röstning är upp till 
varje komplex att bestämma själva men en regel är att om en åtgärd inte påverkar de delade 
anläggningarna eller ytorna krävs ingen medgivande från kommittén. Däremot att kommittén 
notifieras vid samtliga åtgärder är lämpligt eftersom de då kan ha översikt över vad som 
pågår i komplexet och kan meddela övriga medlemmar. Avtalsservitut ska användas i så liten 
mån som möjligt eftersom de gynnar en fastighets fastighetsförvaltning på bekostnad av en 
annans. Istället skulle servitut regleras genom kontraktet där det finns utrymme för diskussion 
och att den tjänande fastigheten fortfarande får uttala sig. De självklara servituten som 
exempelvis rätt till bärande konstruktion och rätt till utrymningsväg vid brand skulle kunna 
nämnas i kontraktet likt hur ”Easements” regleras i ett SMS. På så sätt skulle de fortfarande 
vara reglerade i ett kontrakt men att det inte skulle krävas en formell ansökan som behövs 
med ett servitut. Kontraktet kan även innehålla formella konfliktregler som gäller för 
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konflikter och dispyter som inte kan lösas genom diskussion. Även om detta i praktiken 
enbart skulle innebära en ansökan till Lantmäteriet för exempelvis ändring av kontraktet, är 
det mer effektivt att ha allt som rör föreningen samlat på en plats. Detta skulle även 
underlätta för en icke-professionell part som inte har insikt i hur fastighetsjuridik fungerar i 
3D-fastighetskomplex. Därmed kan en övergripande förening och kontrakt underlätta och 
effektivisera den administrativa förvaltningen. 
 
Den stora fördelen med att ha en övergripande förvaltningsförening är potentialen att sänka 
driftkostnader. Om samtliga anläggningar omfattas av kontraktet, gemensamma och enskilda, 
har föreningen möjlighet att upphandla drift och underhåll för samtliga anläggningar. 
Kostnaderna för drift och underhåll täcks helt av fastigheterna som använder dem och 
påverkar inte fastigheterna som inte brukar dem. Men eftersom föreningen är en större 
organisation och har därmed större förhandlingsstyrka är det möjligt att upphandla tjänster 
för drift och underhåll till ett billigare pris. Det finns även fördelar med att ha samma 
leverantör i hela komplexet för samma typer av anläggningar. Det är mer effektivt och 
underlättar samverkan. Detta är något som kommit fram både från fallstudien i Sverige och 
fallstudien i New South Wales (Belin 2016; Halliday 2016).  
Andra fördelar med en övergripande förvaltningsförening är möjligheterna att uppnå 
gemensamma mål inom komplexet. Exempelvis miljömål, att hela komplexet ska ha en viss 
miljöcertifiering. Eller i komplex som har en speciell arkitektonisk utformning, likt CPE-
komplexet. Då kan utformningen både skyddas och underhållas på ett effektivt sätt. För 
brand- och försäkringsfrågor finns det också fördelar med att ha en övergripande 
förvaltningsförening. Att ha gemensamma brandsystem är både praktiskt men också i 
samtliga fastigheters intresse. Om en brand uppkommer är det livsviktigt att andra fastigheter 
inom komplexet meddelas och kan utrymmas på ett snabbt sätt. Detta gäller särskilt för 
fastigheter som är byggda ovanpå en annan fastighet. Fördelarna för försäkringsfrågor gäller 
främst för gemensamhetsanläggningar, där anläggningar kan försäkras genom en försäkring 
istället för ett mer komplext arbete som involverar flera gemensamhetsanläggningar. 
 
I figuren nedan illustreras de föreslagna förändringarna. Genom en övergripande 
förvaltningsförening och ett kontrakt är det möjligt att binda samtliga parter i ett komplex och 
underlätta samordningen. Detta kan även förbättra effektiviteten i ett komplex eftersom 
samtliga delar av lantmäteriförrättningar är samlade på en plats och genom att det skapas ett 
gemensamt enkelt forum för kommunikation. Dessa två aspekter kan ha direkta effekter på 
fastighetsförvaltningen eftersom det finns möjligheter att sänka driftkostnaderna genom att 
samla samtliga anläggningar i ett komplex genom kontraktet och därmed får föreningen en 
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större förhandlingsstyrka vid upphandlingar, vilket möjliggör en mer effektiv 
fastighetsförvaltning. 
 

Figur 10 – Förslag på förbättringar 

 
 
Det finns en del likheter med de förslagna förändringarna med dagens system. 
Förändringarna ämnar enbart till att förbättra samordningen och visa att fastighetssamverkan 
kan påverka fastighetsförvaltningen positivt. Förändringarna skulle inte påverka de juridiska 
lösningarna som finns redan idag eftersom det finns många likheter på hur det är uppbyggda. 
Hur anläggningarna regleras i ett SMS är väldigt likt hur det fungerar med 
gemensamhetsanläggningar. Kostnaderna regleras på samma sätt, att det är baserat på 
användning via andelstal och att enbart fastigheter som har del i anläggningen är ansvariga 
för kostnaderna. Skillnaden är att genom en förvaltningsföreningen och ett kontrakt kan 
samtliga fastigheter i ett komplex bindas samman.  
Hur röstning går till vid beslut av åtgärd är även likt hur delägarförvaltning och 
samfällighetsföreningar fungerar. Men röstning i en BMC är som en blandning mellan dem 
båda. Exempelvis vissa åtgärder kräver enhällig röstning vilket är även fallet i 
delägarförvaltning. Medan vissa åtgärder enbart kräver en majoritet av rösterna för att 
besluta, detta är mer sättet som en samfällighetsförening arbetar med. 
 
Eftersom det inte finns så många exempel i Sverige på denna studies definition av 3D-
fastighetskomplex finns det heller ingen prövad metod på hur fastighetssamverkan bör vara 
organiserad i sådana komplex. Gemensamhetsanläggningar och servitut kan vara tillräckliga 
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• Övergripande förvaltningsförening
• Kontrakt som binder samtliga parter
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• Allt material samlat på en plats
• Enkelt forum för kommunikation
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• Möjligt att samla samtliga anläggningar
• Större förhandlingsstyrka vid upphandlingar
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lösningar i många komplex. Men i takt med utvecklingen byggs alltmer komplicerade 
komplex där det kan visa sig att gemensamhetsanläggningar, servitut och ingen 
fastighetssamverkan bromsar effektiv fastighetsförvaltning. Om ett komplex likt CPE-
komplexet byggs i Sverige, är servitut och gemensamhetsanläggningar anpassade för sådana 
stora komplex? Är det hållbart att ha många olika servitut och gemensamhetsanläggningar 
mellan fastigheter och flera förrättningsakter? Fastighetssamverkan i 3D-fastighetskomplex 
bör därför uppdateras för att vara anpassat till framtidens behov utifrån ett effektivt 
fastighetsförvaltningsperspektiv. Fastighetssamverkan bör ses som något positivt som är 
unikt för 3D-fastighetskomplex. Genom 3D-fastighetsbildning går det att bygga projekt med 
effektiv markanvändning. Om en fastighet byggs ovanpå en annan fastighet finns det många 
fördelar ur ett fastighetsförvaltningsperspektiv som inte skulle gå att åstadkomma om 
fastigheterna byggdes bredvid varandra som två traditionella fastigheter.  
Lärdomar från Part Strata i New South Wales visar att det finns ett sätt som är anpassat för 
mer komplicerade komplex samtidigt som varje fastighet behåller sin egen integritet. Det är 
även viktigt att ingen part ska kunna gynnas över en annan. Part Strata är mer transparent och 
eftersom fastighetsägarna vet att de är bundna av ett kontrakt finns det inga lösningar som 
skulle kunna gynna en fastighetsägare över en annan.  
Fastighetssamverkan ses som något negativt i Sverige. Men det är också negativt att det 
bildas en uppfattning att ingen eller lite fastighetssamverkan är bäst för effektiv 
fastighetsförvaltning. Denna studie har visat att effektiv fastighetsförvaltning kan uppnås 
genom fastighetssamverkan.  
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Kapitel 7: Slutsatser 
I följande kapitel kommer resultaten diskuteras. Uppsatsen avslutas med slutliga 
kommentarer och förslag på framtida forskning. Frågorna från avsnitt 1.4 
Problemformulering kommer att besvaras: 
1, Hur sker samverkan mellan fastigheter i 3D-fastighetskomplex i Sverige respektive 
Australien? Skillnader mellan Sverige och Australien?  
2, Vilka positiva effekter har fastighetssamverkan på fastighetsförvaltningen i 3D-
fastighetskomplex? 
3, Hur bör samverkan mellan fastigheter i 3D-fastighetskomplex i Sverige ske i framtiden? 

7.1 Hur sker samverkan mellan fastigheter i 3D-
fastighetskomplex i Sverige respektive Australien? Skillnader 
mellan Sverige och Australien?  
Denna fråga besvarades teoretiskt i kapitel 2, hur det sker i praktiken i kapitel 4 samt 
analyserades i kapitel 5. Nedan illustreras en sammanfattning av hur fastighetssamverkan 
sker i 3D-fastighetskomplex och vilka skillnader som finns mellan 3D-fastigheter i Sverige 
och Part Strata i New South Wales i Australien. 
 
Ur tabellen nedan kan läsas att i Sverige föredras så lite fastighetsamverkan som möjligt 
medan i Australien förvaltas ett komplex som en enhet där ingen skillnad görs mellan en 
professionell och en icke-professionell part. Vidare föredras servitut som lösning vid de 
tillfällen där det måste ske fastighetssamverkan. Gemensamhetsanläggning används som 
lösning i de fall då kostnadsfördelning för drift och underhåll måste lösas samt det rör sig om 
en professionell motpart. I Part Strata systemet används inte servitut i samma utsträckning 
utan det är kontraktet, SMS, som ger samtliga parter rätt till ”självklara servitut” som 
exempelvis bärande konstruktion. Genom kontraktet löses även kostnadsfördelningen för 
drift och underhåll av de delade anläggningarna. Detta innebär att samtliga 
fastighetssamverkansåtgärder är kopplade till kontraktet. Kommitténs uppgift är att verkställa 
det som anges i kontraktet och varje fastighet i komplexet eller byggnaden är medlem i 
kommittén. Att skapa ett kontrakt och en kommitté vid Part Strata är obligatoriskt, därför 
används istället fördelarna med fastighetssamverkan i NSW.  
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Tabell 2 – Sammanfattning jämförelse 

3D-fastigheter, Sverige Part Strata, New South Wales AU 
Liten eller ingen fastighetssamverkan 
föredras 

Ett komplex förvaltas som en enhet 

 
När fastighetssamverkan måste ske löses det 
genom servitut och 
gemensamhetsanläggningar, där servitut är 
den föredragna lösningen särskilt när man 
måste samarbeta med en icke-professionell 
part som en bostadsrättförening. 
 

 
Samtliga fastigheter i ett komplex är bundna 
av ett kontrakt, SMS, som reglerar de delade 
ytorna och anläggningarna. Ingen skillnad 
görs mellan en icke-professionell part och en 
professionell part. 

 
Det finns ingen övergripande 
förvaltningsförening i ett 3D-
fastighetskomplex. Om det inte finns ett 
servitut eller gemensamhetsanläggning har 
de ingen kontakt förutom de grannerättsliga 
reglerna. 

 
Fastigheterna är även medlemmar av en 
kommitté, BMC, vars uppgift är att förvalta 
komplexet som en enhet enligt SMS. 

 

7.2 Vilka positiva effekter har fastighetssamverkan på 
fastighetsförvaltningen i 3D-fastighetskomplex? 
Denna uppsats har visat fastighetssamverkan kan påverka fastighetsförvaltning positivt i 3D-
fastighetskomplex genom effektiv samordning och minskade driftkostnader. Genom lärdomar 
från Part Strata systemet går det att konstatera att en övergripande förvaltningsförening kan 
skapa en samordningseffekt. En förening skulle skapa ett naturligt och enkelt forum för 
kommunikation och diskussion för samtliga parter i ett 3D-fastighetskomplex. Vidare blir det 
även en samordningseffekt om samtliga samverkansåtgärder som servitut och 
gemensamhetsanläggningar är samlade i ett dokument genom ett kontrakt, istället för att ha 
flera förrättningsakter. Detta medför att den administrativa förvaltningen blir mer effektiv. 
Den största positiva effekten gäller minskade driftkostnader. I Part Strata projekt är det 
möjligt att samtliga anläggningar i ett komplex omfattas av kontraktet även om en anläggning 
enbart betjänar en fastighet. Eftersom anläggningarna omfattas av kontraktet är det möjligt 
för förening att upphandla tjänster för drift och underhåll för både enskilda och delade 
anläggningar. Detta leder till minskade driftkostnader för samtliga parter eftersom föreningen 
har större köpkraft än en enskild fastighet.  
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Figur 11 – Positiva effekter av fastighetssamverkan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I figuren ovan illustreras de positiva effekterna som kan uppnås genom fastighetssamverkan. 
Dessa tre aspekter är svåra att uppnå utan att samtliga parter samarbetar i ett 3D-
fastighetskomplex. 

7.3 Hur bör samverkan mellan fastigheter i 3D-
fastighetskomplex i Sverige ske i framtiden? 
Samverkan mellan fastigheter i svenska 3D-fastighetskomplex bör anamma delar av Part 
Strata systemet. I framtiden kan det byggas ännu mer komplicerade komplex med fler 
fastighetsägare och då kommer det vara mer tydligt att fastighetssamverkan måste ske. Det är 
inte heller hållbart att ha många olika servitut och gemensamhetsanläggningar utspridda över 
flera förrättningsakter. Därför bör en övergripande förvaltningsförening introduceras där 
servitut, särskilt avtalsservitut, används i väldigt liten mån. Detta eftersom ett avtalsservitut 
oftast främjar en fastighets fastighetsförvaltning på bekostnad av en annans. 
Förvaltningsföreningen skulle förvalta de gemensamma anläggningar som idag förvaltas som 
gemensamhetsanläggningar. Istället för att ha flera gemensamhetsanläggningar skulle 
samtliga förvaltas av en förening. I komplex där det finns få gemensamhetsanläggningar 
mellan fastigheter kan de fortfarande dra fördel av en övergripande förvaltningsförening 
genom minskade driftkostnader. Genom att samtliga anläggningar omfattas av kontraktet likt 
ett SMS kan föreningen upphandla tjänster för drift och underhåll för både enskilda och 
delade anläggningar. Därmed skapas en samordningseffekt där föreningen får större köpkraft.  
 
En förening skulle även underlätta kommunikation mellan fastighetsägare i ett komplex 
genom att det skapas en naturligt forum för samtliga parter. Detta innebär inte att 
fastighetsförvaltningen inom den egna fastigheten försvåras. Huvudregeln är att vid beslut 
om åtgärd får enbart de parter som har del i en anläggning för besluta. Samtidigt som de 
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parter som inte har del i anläggningen uppdateras om vad som händer i komplexet på ett 
effektivt sätt.  
 
Föreningen skulle förvalta komplexet i enlighet med de regler som är definierade i kontraktet. 
Kontraktet kan även underlätta den administrativa förvaltningen eftersom samtliga dokument 
är samlade på en plats istället för att vara utspridda på flera förrätningsakter som det är idag.  
Detta skulle särskilt vara fördelaktigt för 3D-fastighetskomplex som har många gemensamma 
anläggningar. Genom kontraktet skulle även självklara servitut kunna ersättas, med självklara 
servitut menas exempelvis rätt till bärande konstruktion och rätt till utrymningsväg för brand. 
Med kontraktet skulle man slippa den formella ansökan som behövs med servitut.  
 

Figur 12 – Förslag på förändring 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figuren ovan illustrerar hur Part Strata fungerar i New South Wales och likt detta bör 
fastighetssamverkan ske i svenska 3D-fastighetskomplex i framtiden ur ett effektivt 
fastighetsförvaltningsperspektiv. Samtliga fastigheter i ett komplex skulle vara bundna av ett 
kontrakt som förvaltas av en övergripande förvaltningsföreningen där varje fastighet i 
komplexet är medlem i. Förslagen på förändringar ämnar enbart för att underlätta 
samordningen samt att sänka driftkostnaderna och ska inte försvåra fastighetsförvaltningen 
inom den egna fastigheten.  
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7.4 Avslutande kommentarer 
Denna uppsats har visat att det finns positiva aspekter med fastighetssamverkan i 3D-
fastighetskomplex. Aspekter som kan främja effektiv fastighetsförvaltning vilket var en av 
anledningarna till att 3D-fastigheter infördes i svensk lagstiftning. Detta uppnås främst 
genom en effektiv samordning och minskade driftkostnader. Dessa två aspekter bidrar med 
nya upptäcker till litteraturen eftersom tidigare studier främst diskuterat fastighetssamverkan 
som något negativt. Liten eller ingen fastighetssamverkan gynnar enbart en fastighetsägare på 
bekostnad av en annan. Utvecklingen går mot allt mer komplicerade 3D-fastighetskomplex 
som kräver andra fastighetssamverkansåtgärder än servitut och gemensamhetsanläggningar.  
Ur ett effektivt fastighetsförvaltningsperspektiv bör därför svenska 3D-fastighetskomplex 
anamma delar ur Part Strata systemet.  

7.5 Förslag på framtida forskning 
Som förslag till framtida föreslås att undersöka om fastighetsförvaltningen är optimal i MoS-
komplexet utifrån samtliga parters perspektiv. Eftersom komplexet är så pass nytt är det svårt 
att utvärdera eventuella problem i dagens läge. Men om några år kommer det vara lättare att 
konkret kunna definiera vilka problem som funnits och hur dessa har lösts eller bör lösas. 
Detta förutsätter att samtliga parter är villiga och har tid att intervjuas vilket inte har varit 
möjligt för denna uppsats. Det vore även intressant att undersöka om servitut och 
gemensamhetsanläggningar är tillräckliga lösningar för ett komplex som CPE-komplexet.  
 
Slutligen har denna uppsats funnit skillnader inom brand- och försäkringsaspekter mellan det 
svenska systemet och det australiska systemet. Det vore därför intressant att undersöka om 
brand- och försäkringsaspekter i 3D-fastighetskomplex hanteras på ett tillfredställande sätt 
jämfört med hur de hanteras i Part Strata. Är det verkligen hållbart att varje fastighet har ett 
separat brandsystem när fastigheterna delar bärande konstruktion? 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor MoS-komplexet 
 

• Hur är fastighetsförvaltningen strukturerad i Mall of Scandinavia-komplexet, finns det 
något samarbete med de andra fastigheterna Nationalarenan 6 (gallerian) och 
Nationalarenan 7 (bostadsfastigheten) om man bortser från det juridiska med servitut 
och gemensamhetsanläggningar?  Exempelvis finns det något kontrakt mellan 
fastigheterna (ex renovering/ombyggnad får bara ske en viss tid på dygnet) eller 
ordningsregler (ex vem som får använda en viss hiss).  

• Har det uppstått problem eller komplicerade situationer i det dagliga arbetet med 
fastighetsförvaltning av Nationalarenan 8? (som är på grund av att fastigheten är 
ovanpå en annan fastighet) Eller är det mer som tre separata fastigheter som verkar 
helt oberoende av varandra? 

• Vad är din åsikt om ”samarbetsförvaltning”? Alltså en övergripande styrelse som 
förvaltar gemensamma ytor i ett komplex? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 49	

Bilaga 2 - Intervjufrågor CPE-komplexet 
 
My questions are two-parted: firstly, I would like to know more about the Central Park 
development, specifically the” Central Park East Building Management Committee”. 
 

• How is the property management structured in the complex, for example does each 
property decide on maintenance issues themselves (only issues that affects that 
property) or does everything go through the committee? 

• Who is part of that committee (the people)?  
• What are some of the daily tasks that the committee deals with?  
• Which property has the most “power” in the committee? Why? 
• Type of problems or issues that they’ve had to deal with so far 

 
I would also like to know more about BMCs and SMS in general. 
 

• Who normally sits in the committee (the people)? 
• What type of property would have the most “power” in a committee? For example, is 

it based on property size or is it retail property vs. residential.  
• What are some of the daily tasks of a committee? 
• What types of problems does the BMC deal with?  
• Are communication issues normal? For example, that people within the BMC can’t 

agree on a matter.  
 
Lastly; what is your opinion about the Swedish system? In Sweden a complex like Central 
Park would have almost no interaction between the properties. All management issues are 
solved with easements and joint facilities. Therefore any property management issue is dealt 
within each property and the complex is not managed as one entity.  
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