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Abstract 

In	2004	a	new	law	that	allowed	the	formation	of	3D	-	real	estate,	ie	properties	that	are	limited	in	
both	the	vertical	and	horizontal	direction	and	consists	of	a	closed	volume.	The	introduction	of	3D	
buildings	were	met	good	by	both	construction	companies	and	individuals,	but	in	the	early	years	
after	the	introduction	the	extent	of	land	holdings	became	lower	than	expected.	In	several	of	the	
metropolitan	 municipalities,	 including	 Stockholm	 and	 Malmö,	 they	 plan	 for	 3D	 -	 properties	
already	 in	 the	 plan	 phase,	while	 the	 private	 sphere	 of	 the	 property	 owners	 have	 not	 been	 as	
active.	 The	 reason	 is	 believed	 to	 be	 that	 3D	 subdivisions	 are	 considered	 cumbersome	 and	
complex.	 It	 is	 therefore	 relevant	 to	 examine	 3D	 subdivisions	 closer	 since	 it	 is	 not	 used	 to	 the	
extent	that	 is	possible	while	 it	at	 the	same	time	is	 forecast	 to	become	an	 increasingly	common	
phenomenon.	
	
The	 aim	 of	 this	 bachelor	 thesis	 is	 to	 find	 common	 dominators	 for	 completed	 3D	 subdivisions	
which	 separates	 commercial	 and	 residential	 premises	with	 a	 focus	 on	 Stockholm.	A	 study	has	
been	 conducted	 on	 eight	 properties	 through	 interviews	 with	 the	 responsible	 land	 surveyor,	
property	 owners	 and	 exploration	 of	 each	 objects	 subdivision	 act.	 The	 study	will	 answer	 four	
questions:	 How	 suitability	 conditions	 in	 the	 3rd	 chapter	 of	 Real	 property	 law	 have	 been	met,	
what	 factors	 influenced	 whether	 the	 residential	 or	 premises	 was	 parceled	 off,	 what	
requirements	the	property	owner	had	about	the	subdivision	and	finally	the	problems	that	arose	
during	the	subdivision.	
	
In	the	information	that	emerged	during	the	interviews	could	be	observed	that	the	consideration	
of	the	appropriateness	of	the	terms	of	Real	Property	Law	is	always	a	judgment	according	to	law,	
but	that	depends	on	the	specific	property	and	its	conditions.	The	surveyor	must	make	a	personal	
assessment	of	whether	the	property	meets	the	reasoning	behind	the	bill	about	the	introduction	
of	3D	properties	and	assessment	can	therefore	be	different	depending	on	the	property.	It	is	also	
difficult	 to	 know	whether	 the	 surveyors	 assessments	 leads	 to	 properties	 that	 are	 appropriate	
and	functioning	since	3D	properties	are	a	relatively	new	phenomenon	and	there	 is	no	practice	
for	the	surveyors	to	refer	their	decisions	to.	
	
In	the	study	of	factors	that	influenced	the	choice	of	a	cut	in	the	subdivision	it	appeared	that	the	
part	 that	 would	 be	 left	 was	 split	 off.	 When	 subdivisioning	 premises	 it	 was	 mainly	 housing	
associations	 who	 wanted	 subdivide	 and	 then	 sell	 the	 premises	 so	 that	 the	 association	 could	



accomplish	 better	 tax	 benefits.	 Regarding	 the	 subdivision	 of	 homes	 it	was	mainly	 commercial	
factors	since	it	was	considered	better	to	sell	a	purely	residential	building	without	premises.	The	
choice	of	a	cut	was	also	affected	by	the	commercial	activity	carried	out	in	the	property	–	such	as	
telecom	 stations	 or	 commercial	 –	 property	 owners	 with	 important	 installations	 or	 operating	
units	chose	to	subdivide	the	parts	of	the	property	that	the	business	was	not	dependent	on.	
	
Respect	 the	 wishes	 of	 the	 owner	 clear	 links	 could	 been	 drawn	 between	 that	 the	 properties	
where	 it	conducted	any	kind	of	commercial	activity	had	greater	requirements	on	the	design	of	
the	real	estate	cooperation.	It	also	showed	that	to	the	greatest	possible	extent	it	was	desired	to	
achieve	independence	between	the	subdivided	parts.	
	
Finally	 the	 problems	 raised	 during	 the	 subdivision	 were	 studied	 and	 it	 appeared	 that	 the	
boundaries	 are	 considered	 problematic	 and	 time-consuming	 in	 a	 3D	 subdivision.	 It	 was	 also	
difficult	 to	determine	what	 features	would	consist	of	 easements	and	community	premises	and	
how	the	percentage	figures	for	these	would	be	distributed.	Building	Collaboration	has	thus	also	
had	a	significant	role	here	and	is	something	that	can	be	experienced	problematic.	
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Sammanfattning 

År	 2004	 infördes	 en	 ny	 lagstiftning	 som	möjliggjorde	 bildande	 av	 3D-fastigheter,	 det	 vill	 säga	
fastigheter	som	är	begränsade	i	både	vertikalt	och	horisontellt	led	och	utgörs	av	en	sluten	volym.	
Införandet	 av	3D-fastigheter	bemöttes	bra	hos	både	 företag	och	privatpersoner	men	under	de	
första	åren	efter	införandet	blev	omfattningen	av	fastighetsbildningen	lägre	än	den	förväntade.	
Hos	 flera	 av	 storstadskommunerna,	 bland	 annat	 Stockholm	 och	 Malmö,	 planeras	 det	 för	 3D-
fastigheter	redan	vid	framtagandet	av	nya	översikts-	och	detaljplaner	medan	den	privata	sfären	
av	fastighetsägare	inte	varit	 lika	aktiva.	Anledningen	tros	vara	att	3D-avstyckningar	anses	vara	
krångliga	och	komplexa.	Det	är	därför	relevant	att	undersöka	3D-avstyckningar	närmare	då	det	
inte	används	i	den	grad	som	är	möjlig	samtidigt	som	det	förutspås	bli	ett	allt	vanligare	fenomen.	
	
Syftet	med	 denna	 kandidatuppsats	 är	 därför	 att	 finna	 gemensamma	 nämnare	 för	 genomförda	
3D-avstyckningar	 som	 separerar	 lokaler	 och	 bostäder	 med	 fokus	 på	 Stockholm.	 En	 kvalitativ	
studie	 har	 genomförts	 på	 åtta	 stycken	 fastigheter	 genom	 intervjuer	med	 ansvarig	 lantmätare,	
fastighetsägare	 samt	 undersökning	 av	 varje	 objekts	 förrättningsakter.	 Studien	 besvarar	 fyra	
frågeställningar:	 Hur	 lämplighetsvillkoren	 i	 3:e	 kapitlet	 Fastighetsbildningslagen	 har	 blivit	
uppfyllda,	Vilka	faktorer	som	har	påverkat	huruvida	lokalen	eller	bostäderna	styckades	av,	Vilka	
önskemål	 hade	 fastighetsägaren	 i	 förrättningen	 samt	 vilka	 problem	 som	 uppstod	 under	
förrättningen.	
	
I	 den	 information	 som	 framkom	 under	 intervjuerna	 kunde	 det	 observeras	 att	 vid	
hänsynstagande	 till	 lämplighetsvillkoren	 i	 FBL	 är	 det	 alltid	 en	 bedömning	 enligt	 lag	men	 som	
beror	 av	 den	 specifika	 fastigheten	 och	 dess	 förutsättningar.	 Lantmätaren	 måste	 göra	 en	
personlig	bedömning	huruvida	fastigheten	uppfyller	de	resonemang	som	propositionen	bakom	
införandet	av	3D-fastigheter	för	och	bedömningen	kan	således	vara	olika	beroende	på	fastighet.	
Det	är	även	svårt	att	veta	huruvida	lantmätarens	bedömningar	leder	till	fastigheter	som	fungerar	
i	praktiken	då	3D-fastigheter	är	ett	relativt	nytt	fenomen	och	det	finns	ingen	praxis	för	dem	att	
hänvisa	sina	beslut	till.	
	
Vid	studie	av	faktorer	som	påverkat	valet	av	styckningsdel	 framgick	det	att	den	del	som	skulle	
överlåtas	avstyckades.	Vi	avstyckning	av	lokaler	var	det	främst	bostadsrättsföreningar	som	ville	
avstycka	 och	 överlåta	 dessa	 för	 att	 kunna	 bli	 äkta	 bostadsrättsföreningar.	 När	 det	 gällde	
avstyckning	av	bostäder	var	det	främst	affärsmässiga	faktorer	då	det	ansågs	bättre	att	försälja	en	
renodlad	 bostadsfastighet	 utan	 lokaler.	 Valet	 av	 styckningsdel	 påverkades	 även	 av	 den	



affärsmässiga	 verksamhet	 som	 bedrevs	 i	 fastigheten	 -	 exempelvis	 telekomstationer	 eller	
handelsverksamhet	 –	 fastighetsägare	 med	 viktiga	 installationer	 eller	 driftenheter	 valde	 att	
avstycka	de	delar	av	fastigheten	som	verksamheten	inte	var	beroende	av.	
	
Avseende	önskemål	från	fastighetsägaren	kunde	tydliga	samband	dras	mellan	att	fastigheter	där	
det	bedrevs	någon	form	av	affärsmässig	verksamhet	hade	större	önskemål	angående	utformning	
av	fastighetssamverkan.	Det	framgick	även	att	i	största	möjliga	mån	önskades	det	att	oberoende	
mellan	styckningslotten	(3D)	och	stamfastigheten	(2D)	uppnåddes.	
	
Till	sist	studerades	vilka	problem	som	uppstått	under	förrättningarna	och	där	 framgick	det	att	
gränsdragning	anses	problematiskt	och	tidskrävande	vid	en	3D-avstyckning.	Det	var	även	svårt	
att	 avgöra	vilka	 funktioner	 som	skulle	utgöras	av	 servitut	och	gemensamhetsanläggningar	och	
hur	 andelstalen	 för	 dessa	 skulle	 fördelas.	 Fastighetssamverkan	 har	 således	 även	 här	 en	
betydande	roll	och	är	något	som	kan	upplevas	problematiskt.	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
I	 Sverige	 har	 fastigheter	 och	 dess	 indelning	 en	 mycket	 stor	 betydelse	 då	 den	 är	 grunden	 för	
äganderätten	till	mark-	och	vattenområden	(Julstad	2015,	17).	Fastigheter	 fyller	även	en	viktig	
roll	 som	 panträttsobjekt	 då	 de	 möjliggör	 inteckningar	 som	 säkerhet	 för	 belåning	 vilket	 kan	
möjliggöra	finansiering	till	exempelvis	byggnadsåtgärder	(Julstad	2015,	19).	Utöver	detta	utgör	
fastighetsindelningen	 underlag	 för	 fastighetstaxering,	 folkbokföring	 samt	 information	 om	
markens	användning.	
	
År	1970	kom	Fastighetsbildningslagen	(FBL	1970:988)	som	reglerar	hur	fastigheter	kan	bildas	
och	 ändras	 samt	 definierade	 vilka	 typer	 av	 fastigheter	 som	 skulle	 finnas.	 Den	 vanligast	
förekommande	 fastigheten	 är	 den	 traditionella	 fastigheten,	 det	 vill	 säga	den	 tvådimensionella,	
som	 enbart	 var	 horisontellt	 avgränsad	 och	 således	 inte	 begränsad	 i	 höjd-	 eller	 djupled.	 Det	
ansågs	inte	möjligt	att	begränsa	fastigheten	på	något	annat	vis	än	vertikalt	och	det	blev	således	
svårt	 att	 avgöra	 en	 fastighets	 totala	 utbredning	 eftersom	 den	 inte	 var	 begränsad	 uppåt	 eller	
nedåt.	 Att	 bilda	 fastigheter	 som	bestod	 av	 tredimensionellt	 avgränsade	utrymmen	var	 således	
inte	möjligt	(Proposition	2002/03:	116,	26).	
	
Fram	 till	 2004	 kunde	 en	 fastighet	 som	 nyttjades	med	 skilda	 ändamål	 inte	 separeras	 utan	 det	
fanns	 endast	 tredimensionellt	 fastighetsutnyttjande.	 Detta	 innebar	 att	 horisontella	 plan	 av	 en	
fastighet	användes	av	olika	personer	för	skilda	ändamål	utan	att	utgöra	egna	fastigheter.	Istället	
löstes	tillgången	på	andra	sätt	i	form	av	nyttjanderätter	och	servitut.	Det	kunde	exempelvis	röra	
sig	 om	 anläggningar	 i	 form	 av	 ledningar	 uppförda	 inom	 en	 fastighet	 men	 nyttjandes	 av	
grannfastigheten	genom	servitut,	 ett	underjordiskt	garage	under	ett	bostadshus	vilket	 innebar	
en	 fastighet	med	 två	 skilda	 ändamål	 eller	 en	 kontorsbyggnad	med	butiker	 i	 bottenplanet	 som	
regleras	 genom	 nyttjanderätter	 i	 form	 av	 hyra.	 Den	 gemensamma	 nämnaren	 utgörs	 av	 att	
verksamheterna	 inom	 fastigheten	 utövas	 förvaltningsmässigt	 och	 ändamålsmässigt	 oberoende	
av	varandra	och	kan	kallas	tredimensionellt	fastighetsutnyttjande.	
	
Regeringen	kom	därför	med	en	proposition	om	att	kunna	bilda	tredimensionella	fastigheter	då	
ett	 behov	 av	 en	 ny	 lagstiftning	 som	 medger	 ett	 mer	 ändamålsenligt	 och	 rättssäkert	
tredimensionellt	fastighetsutnyttjande	ansågs	föreligga	(Prop.	2002/03:	116,	30).	Motiveringen	
bakom	 införandet	 var	 bland	 annat	 att	 tredimensionellt	 fastighetsutnyttjande	 inte	 hade	 en	
obetydlig	omfattning	i	Sverige	och	att	det	fanns	flera	exempel	på	situationer	där	lösningen	inte	
kunde	tryggas	med	de	rättsliga	instrument	som	redan	existerade.	
	
Resultatet	 blev	 att	 regeringen	 år	 2004	 införde	 begreppet	 3D-fastigheter	 och	 en	 ny	 typ	 av	
fastighet	hade	uppstått.	Införandet	öppnade	för	flertalet	nya	möjligheter:	Fastighetsägare	kan	nu	
dela	 upp	 en	 fastighet	 med	 skilda	 användningsändamål	 i	 olika	 fastigheter:	 en	 traditionell	 och	
resterande	tredimensionella.	Resultatet	blev	en	mer	effektiv	användning	och	mer	ändamålsenlig	
förvaltning	 eftersom	 fastighetsägare	 nu	 kunde	 särskilja	 de	 verksamheter	 som	 innebar	 att	 en	
annan	 förvaltningskompetens	 än	 den	 som	 fanns	 tillgänglig	 krävdes	 (Lantmäteriet,	 2015).	
Införandet	 följdes	 även	 av	 en	 rad	 specifika	 lagregler	 som	 krävs	 för	 att	 genomföra	 en	
tredimensionell	fastighetsbildning.	
	



	2	 	

Under	de	första	åren	efter	 införandet	blev	omfattningen	av	fastighetsbildningen	något	 lägre	än	
den	 förväntade	 även	 om	 trenden	 visade	 att	 antalet	 nybildade	 fastigheter	 ökade	 något	
(Lantmäteriet,	2007).	2015	släppte	Lantmäteriet	en	studie	om	3D-fastighetens	situation	idag	och	
där	 framgick	 det	 att	 det	 totalt	 bildats	 cirka	 650	 tredimensionella	 fastigheter	 och	 efterfrågan	 i	
framför	allt	storstadsregionerna	kommer	att	fortsätta	stiga.	Lantmätare	Karolina	Larsson	säger	i	
studien	att	i	Stockholm	planerar	man	för	3D-fastigheter	redan	planstadiet	och	lantmätare	Gösta	
Jönsson	 berättar	 att	 de	 i	 Malmöregionen	 har	 med	 planer	 om	 3D-fastigheter	 i	 översikts-
planeringen.	 I	övriga	delar	av	 landet	har	dock	den	 tredimensionella	utvecklingen	 inte	alls	haft	
samma	 framfart	 och	 i	 mindre	 städer	 som	 bland	 annat	 Borlänge	 har	 3D-fastigheter	 inte	 fått	
samma	utbredning	(Lantmäteriet,	2015).	I	Dalarnas	län	fanns	det	vid	studiens	utgivning	åtta	3D-
fastigheter,	Örebro	hade	10	stycken	och	Norrbotten	17	stycken.	Det	kan	jämföras	med	232	3D-
fastigheter	 i	 Stockholms	 län	 och	 125	 stycken	 i	 Västra	 Götalands	 län.	 Lantmätare	 Karolina	
Larsson	berättar	även	i	studien	att	det	är	vanligt	att	fastighetsägare	hör	av	sig	med	frågor	kring	
3D-fastigheter	men	att	de	sedan	aldrig	återkommer	med	en	ansökan.	Anledningen	tros	vara	att	
en	3D-avstyckning	anses	krånglig	och	komplex.	
	
Med	 anledning	 av	 komplexiteten	 och	 osäkerheten	 kring	 tredimensionella	 avstyckningar	 anses	
det	 därför	 relevant	 att	 genomföra	 en	 närmare	 undersökning	 av	 3D-fastigheter	 med	 fokus	 på	
avstyckningar	 i	 Stockholm	 då	 det	 enligt	 Lantmäterimyndigheten	 (2015)	 är	 en	 åtgärd	 som	
förutspås	 bli	 allt	 vanligare	 i	 storstadsregionerna.	 Studien	 genomförs	 utifrån	 två	 perspektiv,	
Lantmäterimyndighetens	samt	fastighetsägarens,	för	att	få	en	tydlig	bild	både	över	de	juridiska	
aspekterna	 av	 åtgärden	 men	 även	 de	 motiv	 som	 kan	 ligga	 bakom	 genomförandet	 av	 en	
avstyckning,	 problem	 som	 har	 uppstått	 vid	 förrättningarna	 samt	 vilka	 önskemål	
fastighetsägarna	hade	innan	avstyckningen.	

1.2 Syfte 
Denna	 kandidatuppsats	 har	 till	 syfte	 att	 finna	 gemensamma	 nämnare	 för	 genomförda	
tredimensionella	avstyckningar	för	separation	av	lokaler	och	bostäder.	

1.3 Frågeställning  
Kandidatuppsatsen	besvarar	följande	fyra	frågeställningar:	
	

1. Hur	har	 utvalda	 lämplighetsvillkor	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL	uppfyllts	 för	 varje	 studerat	 objekt	 i	
undersökningen?		

2. Vilka	faktorer	har	påverkat	att	fastighetsägaren	valde	att	avstycka	bostaden/lokalen	i	det	
studerade	objektet	till	en	3D-fastighet?		

3. Vilka	önskemål	hade	fastighetsägaren	i	förrättningsprocessen	för	det	studerade	objektet?		
4. Vilka	problem	uppstod	under	förrättningen	för	det	studerade	objektet?	

1.4 Metod  
Kandidatuppsatsen	består	en	av	teoretisk	och	en	empirisk	del.	Den	teoretiska	delen	grundar	sig	
främst	på	litteraturstudier	med	undantag	för	en	intervju	medan	den	empiriska	delen	grundar	sig	
på	undersökningar	av	förrättningsakter	samt	intervjuer	med	lantmätare	och	fastighetsägare.	
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Inledande	arbete	bestod	av	inläsning	på	ämnet	med	fokus	på	tredimensionell	fastighetsbildning.	
Här	 införskaffades	 kunskaper	 genom	 att	 ta	 del	 av	 tidigare	 kandidatuppsatser	 som	 behandlat	
tredimensionell	 fastighetsbildning	 för	 att	 få	 en	 bättre	 kunskap	 om	 strukturer,	 upplägg	 och	
inspiration	till	undersökningen.	“Tredimensionell	 fastighetsindelning”	av	Barbro	Julstad	och	Eije	
Sjödin	(2005)	har	använts	för	att	få	en	bättre	insyn	om	tredimensionell	fastighetsbildning	samt	
“Fastighetsindelning	och	markanvändning”	av	Barbro	 Julstad	 (2015)	 för	 att	 få	 en	övergripande	
bild	av	fastighetsindelning,	fastighetssamverkan	och	de	lagar	som	reglerar	området.	
	
Proposition	 2002/03:116	 lästes	 sedan	 för	 att	 få	 en	 djupare	 kunskap	 om	motiven	 och	 syftena	
bakom	 införandet	 av	 3D-fastigheter	 samt	 hur	 det	 är	 tänkt	 att	 lagregleringen	 kring	 dessa	 skall	
tolkas.	 Ytterligare	 en	 anledning	 till	 att	 propositionen	 lästes	 var	 för	 att	 regelverket	 kring	
bildandet	av	3D-fastigheter	är	 relativt	oreglerat	och	det	är	 till	 stor	del	upp	 till	 lantmätaren	att	
göra	 bedömningar	 i	 de	 enskilda	 fallen.	 Det	 ansågs	 därför	 intressant	 att	 ta	 reda	 på	 hur	
resonemanget	 fördes	 kring	 införandet	 av	 3D-fastigheter	 och	 hur	 lantmätarna	 enligt	
propositionen	bör	resonera	i	sina	bedömningar.	
 
Ytterligare	 inläsning	 skedde	genom	att	 studera	 traditionella	 fastigheter	och	dess	 lagreglering	 i	
3:e	 kapitlet	 Fastighetsbildningslagen.	 Inläsning	 på	 olika	 sätt	 att	 bilda	 tredimensionella	
fastigheter	 gjordes,	 även	 där	 genom	 att	 studera	 Fastighetsbildningslagen,	 samt	 ett	 givande	
samtal	 med	 lantmätare	 på	 Stockholms	 Stad	 om	 hur	 en	 förrättning	 går	 till	 och	 hur	 en	 3D-
förrättning	skiljer	sig	från	en	traditionell	förrättning.	
	
För	att	besvara	 frågeställningarna	som	angivits	ovan	har	en	kvalitativ	 studie	över	genomförda	
3D-avstyckningar	genomförts.	Två	kategorier	för	objekten	har	bildats,	en	där	lokaler	avstyckats	
till	3D-fastigheter	samt	en	där	bostäder	avstyckats	till	3D-fastigheter.	Studien	är	sedan	baserad	
på	3	objekt	där	 lokaler	avstyckats	 till	3D-fastigheter	samt	5	objekt	där	bostäder	avstyckats	 till	
3D-fastigheter,	där	varje	objekt	har	analyserats	utifrån	ett	gemensamt	antal	frågor	som	finns	att	
läsa	 i	 bilaga	 2.	 Genom	 intervjuer	 med	 ansvarig	 lantmätare	 samt	 ansvarig	 fastighetsägare	 för	
varje	objekt	har	svar	på	följande	frågeställningar	kunnat	erhållas:	
	

1. Hur	har	 utvalda	 lämplighetsvillkor	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL	uppfyllts	 för	 varje	 studerat	 objekt	 i	
undersökningen?	

2. Vilka	faktorer	har	påverkat	att	fastighetsägaren	valde	att	avstycka	bostaden/lokalen	i	det	
studerade	objektet	till	en	3D-fastighet?	

3. Vilka	önskemål	hade	fastighetsägaren	i	förrättningsprocessen	för	det	studerade	objektet?	
4. Vilka	problem	uppstod	under	förrättningen	för	det	studerade	objektet?	

	
Efter	intervjuerna	transkriberades	informationen	och	resultatdelen	skrevs	ihop.	Här	gjordes	en	
gallring	för	vilka	lämplighetsvillkor	i	3:e	kapitlet	FBL	som	ansågs	relevanta	att	ta	upp	i	analysen	
då	somliga	omnämndes	oftare	än	andra	i	intervjuerna	med	lantmätarna	och	därför	togs	med.	För	
några	 objekt	 har	 information	 angående	 fastighetssamverkan	 inte	 erhållits	 och	 därför	 kan	 de	
punkter	 som	 resultatdelen	 nämner	 för	 varje	 objekt	 variera.	 Slutligen	 skrevs	 analysen	 samt	
förslag	till	vidare	studier	inom	ämnet.	



	4	 	

1.5 Avgränsningar  
Den	första	avgränsningen	innebär	att	endast	objekt	i	Stockholm	har	valts	ut.	Anledningen	var	att	
det	 är	 en	 spännande	 och	 intressant	 marknad	 samt	 att	 Stockholm	 var	 mer	 lättillgängligt	 och	
underlättade	kontakten	med	lantmätare	och	fastighetsägare	då	dessa	befann	sig	här.	
	
Antalet	objekt	har	varit	begränsade	och	de	objekt	som	har	använts	är	de	som	har	varit	möjliga	
att	 hitta	 på	 Stockholms	 Stadsbyggnadskontor	 samt	 där	 kontakt	 med	 fastighetsägare	 och	
lantmätare	har	varit	möjlig.	Således	består	kategori	1:	“Lokalerna	avstyckades	till	3D”	endast	av	
tre	 jämförelseobjekt,	 medan	 kategori	 2:	 “Bostäderna	 avstyckades	 till	 3D”	 består	 av	 5	
jämförelseobjekt.	
	
Nästa	avgränsning	gjordes	 för	att	bestämma	vilka	gemensamma	nämnare	 för	varje	objekt	som	
skulle	undersökas.	Här	valdes	att	 fokusera	på	fyra	frågeställningar	vilket	ansågs	vara	en	lagom	
mängd	information	att	bearbeta.	Den	första	frågeställningen	behandlar	hur	hänsyn	har	tagits	till	
lämplighetsvillkoren	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL.	 Denna	 frågeställning	 valdes	 då	 tredimensionell	
fastighetsbildning	har	specifika	krav	för	att	kunna	genomföras,	bland	annat	att	“åtgärden	måste	
vara	lämpligare	än	alla	andra	åtgärder	för	det	avsedda	ändamålet”,	vidare	fördjupning	angående	
villkor	 för	 3D-fastighetsbildning	 följer	 i	 kapitel	 2.2.1,	 och	 det	 ansågs	 därför	 intressant	 att	
undersöka	 hur	 lantmätaren	 resonerar	 samt	 vilken	 hänsyn	 som	 tas	 till	 propositionen	 för	 att	
uppfylla	dessa	villkor	vid	en	3D-fastighetsbildning.	
	
Den	andra	frågeställningen	som	ansågs	relevant	och	spännande	att	undersöka	var	vilka	faktorer	
som	påverkade	valet	av	avstyckningsdel	–	hur	fastighetsägaren	resonerade	vid	valet	mellan	att	
avstycka	 antingen	 bostäderna	 eller	 lokalerna.	 Enligt	 proposition	 2002/03:116	 var	 syftet	 med	
införandet	 av	 tredimensionella	 fastigheter	 att	 möjliggöra	 skiktning	 av	 fastigheter,	 vidare	
fördjupning	 följer	 i	 kapitel	 2.2,	 och	 därför	 ansågs	 det	 intressant	 att	 undersöka	 hur	 detta	 har	
verkställts	och	fastighetsägarnas	motiv	och	funderingar	bakom	genomförandet.	
	
Den	tredje	frågeställningen	behandlar	fastighetsägarnas	önskemål	i	förrättningsprocessen	vilket	
ansågs	 intressant	 att	 undersöka	 för	 att	 se	 hur	 utbredd	 kunskapen	 om	 tredimensionell	
fastighetsbildning	 är	 hos	 fastighetsägarna	 och	 vilka	 önskemål	 som	 kan	 förekomma	 vid	 en	
tredimensionell	förrättning.	
	
Till	 sist	 valdes	 att	 undersöka	 vilka	 problem	 som	 har	 uppstått	 under	 förrättningarna	 med	
motiveringen	 att	 det	 sedan	 införandet	 2004	 inte	 har	 bildats	 det	 antalet	 3D-fastigheter	 som	
förväntats.	Problemen	som	uppstår	vid	en	3D-förrättning	kan	vara	en	bidragande	faktor	till	det	
låga	 antalet	 bildade	3D-	 fastigheter	 och	det	 ansågs	 därför	 som	en	 intressant	 frågeställning	 att	
undersöka.	

1.6 Litteraturstudie 
Inför	kandidatuppsatsen	genomfördes	en	litteraturstudie	för	att	undersöka	vilka	tidigare	studier	
som	har	gjorts	inom	området	och	om	den	aktuella	frågeställningen	har	berörts	innan.	Detta	för	
att	säkerställa	att	frågeställningen	är	unik	och	inte	en	repetition	av	en	tidigare	genomförd	studie.	
	
Studier	rörande	3D-fastigheter	har	berörts	i	flertalet	tidigare	kandidatuppsatser	med	frågor	som	
berör	 ägarlägenheter,	 effektivare	 markanvändning	 genom	 tredimensionell	 fastighetsbildning	
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(Hård	af	Segerstad	&	Karlén,	2005),	Gränsdragning	vid	bildande	av	tredimensionella	fastigheter	
(Kieri,	2011)	samt	Användningen	av	tredimensionella	fastigheter	–	avsikten	med	införandet	och	
resultatet	(Tjäder,	2011).	
	
Böcker	 och	 publikationer	 som	 berör	 bildande	 av	 3D-fastigheter	 berör	 bland	 annat	
tredimensionell	 fastighetsindelning,	 fastighetssamverkan	 samt	 hur	 lantmäteriets	 praxis	
appliceras	vid	gränsdragningar.		
	
Av	den	ovan	nämnda	undersökta	litteraturen	kan	inget	underlag	hittas	som	visar	på	en	koppling	
till	 den	 frågeställning	 som	 ställts	 i	 denna	 kandidatuppsats	 och	 studien	 anses	 därför	 vara		
relevant	och	bör	genomföras.	

1.7 Disposition 
Kandidatuppsatsen	 är	 till	 största	 del	 baserad	 på	 material	 insamlat	 från	 intervjuer	 med	
fastighetsägare	 och	 lantmätare.	 Inga	 namn	 har	 nämnts	 i	 resultatdelen	 men	 samtliga	
intervjupersoner	finns	namngivna	i	referenslistan	under	muntliga	källor.	Som	bilaga	finns	även	
de	intervjufrågor	som	har	använts.	 	
	 	 	 	 	 	
Nedan	följer	en	beskrivning	av	innehållet	i	respektive	kapitel.		
	 	 	 	 	
Kapitel	2	“Tredimensionell	fastighetsbildning”	behandlar	några	av	de	olika	fastighetsformer	
som	finns,	två-	och	tredimensionella,	samt	villkor	för	fastighetsbildning	av	dessa	fastighetsslag.	
Här	behandlas	även	vilka	möjligheter	som	finns	 för	att	bilda	en	 tredimensionell	 fastighet	samt	
hur	 en	 sådan	 förrättning	 skiljer	 sig	 från	 en	 traditionell	 fastighetsbildningsförrättning.	 Till	 sist	
redogörs	 för	 olika	 typer	 av	 fastighetssamverkan	 vilket	 har	 stor	 betydelse	 vid	 en	 3D-
fastighetsbildning.	
	
Kapitel	 3	 “Redovisning	 av	 resultat	 från	 undersökningen”	 redovisar	 resultatet	 av	 den	
undersökning	som	har	genomförts.	Resultatet	är	baserat	på	intervjuer	med	ansvarig	lantmätare	
samt	 fastighetsägare	 för	 varje	 objekt	 i	 kombination	 med	 ritningar	 och	 utdrag	 från	
förrättningarna.	Första	delen	i	kapitlet	beskriver	de	objekt	där	lokalerna	har	avstyckats	till	3D-
fastigheter	 och	 avsnittet	 efteråt	 beskriver	 de	 objekt	 där	 bostäderna	 har	 avstyckats	 till	 3D-
fastigheter.	
	
Kapitel	4	“	Diskussion	och	slutsats”	 sammanställer	analysen	av	resultatdelen	utifrån	de	 fyra	
frågeställningar	som	tidigare	redogjorts.	Här	ges	även	förslag	på	vidare	undersökningar	som	kan	
vara	intressanta	samt	avslutade	kommentarer.	
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2. Tredimensionell fastighetsbildning 

2.1 2D-fastigheter 
Jordabalkens	(JB	1970:988)	första	kapitel	första	paragrafen	beskriver	en	fastighet	som:	
	
“Fast	 egendom	 är	 jord,	 som	 är	 indelad	 i	 fastigheter.	 En	 fastighet	 avgränsas	 enligt	 denna	 lag	
antingen	horisontellt,	eller	både	horisontellt	och	vertikalt.”	
	
Traditionella	fastigheter	begränsas	endast	i	horisontellt	led,	alltså	i	markplanet,	och	kan	därmed	
kallas	för	tvådimensionella	fastigheter,	2D-fastigheter.	De	kan	bestå	av	ett	eller	flera	mark-	eller	
vattenområden,	 men	 vid	 nybildning	 ingår	 oftast	 enbart	 ett	 område.	 Då	 fastigheten	 endast	 är	
avgränsad	i	markplanet,	ingår	även	allt	utrymme	ovan	och	under	markytan.	Det	finns	med	andra	
ord	 ingen	 bestämd	 avgränsning	 i	 vertikalt	 led,	men	 det	 är	 av	 den	 allmänna	 uppfattningen	 att	
fastighetens	 utsträckning	 i	 denna	 riktning	 är	 allt	 utrymme	 som	 det	 är	 möjligt	 för	 fastighets-
ägaren	att	utnyttja	(Julstad	2005,	20).	

2.1.1 Villkor för 2D-fastighetsbildning 
Vid	 fastighetsbildning	 finns	 det	 allmänna	 krav	 på	 fastigheter	 vilket	 betyder	 att	 villkoren	 i	 3:e	
kap.	Fastighetsbildningslagen	(FBL	1970:944)	måste	vara	uppfyllda.	Enligt	1	§	3	kap	FBL	skall	
fastighetsbildning	 alltid	 bildas	 så	 att	 de	 berörda	 fastigheterna	 blir	 varaktigt	 lämpliga	 för	 det	
avsedda	 ändamålet.	Det	 innebär	 att	 en	 fastighet	 som	 ska	 användas	 för	 bostadsändamål	måste	
vara	 lämplig	 för	detta	och	ska	kunna	 få	 tillgång	 till	vatten-	och	avloppsanordningar.	För	att	en	
fastighet	ska	vara	varaktigt	lämpad	för	sitt	ändamål	skall	hänsyn	till	belägenhet	och	omfång	tas.	
Att	ta	hänsyn	till	belägenhet	kan	innebära	att	det	inte	är	lämpligt	att	bilda	en	fastighet	avsedd	för	
bostadsändamål	i	närheten	av	en	miljöfarlig	industri	eller	vid	annan	hälsoskadlig	miljö	(Julstad	
och	Sjödin	2005,	31).	Vidare	måste	fastighetsbildningen	vara	aktuell	vilket	enligt	1	§	innebär	att	
fastigheten	 kan	 antas	 få	 varaktig	 användning	 för	 sitt	 ändamål	 inom	 överskådlig	 tid.	 Att	
exempelvis	 fastighetsbilda	 för	ett	grustag	är	 inte	varaktigt	eftersom	gruset	med	 tiden	kommer	
att	sina.	Dessa	frågor	löses	istället	med	nyttjanderätter.		
	
Utöver	villkoren	som	tas	upp	i	3	kap.	1	§	FBL	finns	planmässiga	villkor	i	2-3	§§	vilka	också	måste	
tas	i	beaktning	vid	fastighetsbildning.	I	det	första	stycket	i	2	§	framgår	det	att	inom	ett	område	
med	detaljplan	eller	områdesbestämmelser	får	fastighetsbildning	ej	ske	i	strid	mot	planen	eller	
bestämmelserna.	Det	här	betyder	alltså	att	den	redovisade	markanvändningen	i	planen	ligger	till	
grund	för	lämplighetsprövningen.	Om	mark	enligt	planen	är	avsedd	för	en-	eller	tvåfamiljshus,	är	
det	 i	 sin	 tur	 inte	 tillåtet	att	bebygga	marken	med	 flerfamiljshus.	Det	 får	däremot	göras	mindre	
avvikelser	 från	 planen	 eller	 bestämmelserna,	 om	 syftet	 med	 dem	 inte	 motverkas.	 För	 större	
avvikelser	 krävs	 dock	 ändring	 av	 detaljplanen,	 vilken	 är	 en	 större	 process.	 Om	
naturvårdsföreskrifter	eller	andra	särskilda	bestämmelser	 för	bebyggande	eller	användning	av	
mark,	 utöver	 de	 som	nämns	 i	 3:1	 1	 st	 FBL,	 ska	 fastighetsbildning	 ske	 så	 att	 syftet	med	 dessa	
bestämmelser	 inte	 motverkas.	 Vidare	 gäller	 att	 om	 det	 på	 grund	 av	 ett	 särskilt	 tillstånd	 får	
uppföras	en	byggnad	eller	vidtas	jämförlig	åtgärd	i	strid	mot	en	sådan	bestämmelse,	hindrar	det	
inte	fastighetsbildning	som	behövs	för	att	tillståndet	skall	kunna	utnyttjas.	
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Om	området	däremot	ligger	utanför	detaljplanelagt	område	får	fastighetsbildning	enligt	3	§	inte	
ske	 om	 åtgärden	 skulle	 motverka	 lämplig	 planläggning	 av	 området.	 Någonting	 som	 inte	 får	
glömmas	är	att	om	fastighetsbildningen	förutsätter	att	ny	utfart	till	allmän	väg	anordnas	eller	att	
befintlig	 utfart	 tas	 i	 anspråk	 får	 åtgärden	 enligt	 4	 §	 ej	 ske	 om	 det	 skulle	 medföra	 väsentlig	
olägenhet	för	trafiken	på	vägen.		

2.2 3D-fastigheter 
Beskrivningen	för	uttrycket	3D-fastighet	går	att	finna	både	i	JB	1:1a	samt	i	FBL	1:1a	
	
“En	 tredimensionell	 fastighet	är	 en	 fastighet	 som	 i	 sin	helhet	är	avgränsad	både	horisontellt	 och	
vertikalt”	
	
Detta	innebär	att	till	skillnad	från	en	traditionell	fastighet	utgör	en	3D-fastighet	en	sluten	volym	
och	 är	 begränsad	 i	 både	 horisontellt	 och	 vertikalt	 led	 (Julstad	 2015,	 23).	 En	 3D-fastighet	 ska	
alltid	 bestå	 av	 en	 volym	 och	 det	 går	 därför	 inte	 att	 bilda	 en	 fastighet	 av	 exempelvis	 hela	
utrymmet	ovanför	markytan	och	hela	utrymmet	nedanför	markytan	på	en	traditionell	fastighet	
då	 utsträckningen	 uppåt	 respektive	 nedåt	 alltid	 skall	 vara	 definierade.	 En	 tredimensionell	
fastighet	 har	 således	 ingen	 areal	 utan	 endast	 en	 utbredning	 (De	 Maré,	 2016b).	 Den	
tredimensionella	 fastigheten	 kan	 bildas	 genom	 att	 den	 antingen	 avskiljs	 från	 en	 traditionell	
fastighet	eller	att	den	avskiljs	från	en	tredimensionell	fastighet	(Julstad	2015,	24).	Vid	avskiljning	
från	 en	 traditionell	 fastighet	 kommer	 den	 tredimensionella	 fastigheten	 att	 urholka	 den	
traditionella	fastigheten	som	figur	1	nedan	ger	exempel	på.	
	

	
Figur	 1.	 Julstad,	 Barbro	 och	 Sjödin.	 2005.	 “En	 tredimensionell	 fastighet	 som	 urholkar	 en	
traditionell	fastighet”	
	
Syftet	 med	 införandet	 av	 3D-fastigheter	 var	 bland	 annat	 att	 kunna	 skikta	 byggnader	 och	
anläggningar	 med	 olika	 ändamål	 (Proposition	 2002/03:116,	 32).	 Skiktning	 innebär	 att	 en	
fastighet	 med	 olika	 ändamål	 delas	 upp	 i	 flera	 fastigheter	 där	 varje	 enskilt	 ändamål	 utgör	 en	
fastighet.	Se	figur	2	nedan	för	en	tydligare	klargörning	av	skiktning.	Genom	att	skikta	fastigheter	
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möjliggörs	 en	 mer	 ändamålsenlig	 förvaltning,	 exempelvis	 kan	 bostadsrättsföreningar	 med	
kommersiella	lokaler	göra	en	tredimensionell	avstyckning	och	bli	en	äkta	bostadsrättsförening,	
dvs	 att	 över	 60	 %	 av	 intäkterna	 kommer	 från	 bostadsrätter	 för	 privat	 bruk	 (Skatteverket,	
2016a).		
	
Oäkta	 bostadsrättsföreningar	 har	 mer	 än	 40	 %	 av	 inkomsterna	 från	 lokaler,	 vilket	 vanligen	
gynnar	de	boende	i	det	avseende	att	de	betalar	en	väldigt	låg	–	och	ibland	ingen	alls	–	avgift	till	
bostadsrättsföreningen.	Nackdelen	med	att	bo	i	en	oäkta	bostadsrättsförening	är	att	det	ses	som	
en	bostadsförmån	och	därmed	utdelning	ur	ett	beskattningsperspektiv.	Vad	det	innebär	är	att	de	
boende	betalar	 30	%	 skatt	 på	 det	 förmånsvärde	de	 anses	 ha	 för	 sitt	 boende.	 Värdet	 beräknas	
genom	 att	 ta	 fram	 skillnaden	mellan	 vad	 de	 boende	 betalar	 till	 föreningen	 och	 vad	 det	 hade	
kostat	 att	 hyra	 en	 likadan	 lägenhet.	 Ytterligare	 en	 nackdel	 med	 att	 vara	 en	 oäkta	
bostadsrättsförening	är	att	vid	försäljning	har	inte	säljaren	rätt	till	uppskov	med	beskattning	av	
eventuell	vinst	(Skatteverket,	2016b).		
	
Fördelarna	 med	 skiktningen	 blir	 således	 att	 föreningen	 kan	 fokusera	 på	 sitt	 huvudsakliga	
ändamål,	 vilket	 är	 förvaltningen	 av	 bostadsrätter,	 samtidigt	 som	 det	 innebär	 en	 ekonomisk	
fördel	med	att	en	bostadsrättförening	klassas	som	äkta	då	beskattningen	blir	mer	förmånlig	för	
de	boende.		
	
	
	
	
	

	
Figur	 2.	 Lantmäteriet.	 2003.	 Tredimensionell(3D)	 Fastighetsbildning	 –	 Exempel	 på	
användningsområden	för	3D-fastigheter	och	3D-fastighetsutrymmen”.	
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Slutligen	 att	 nämna	 om	 3D-fastigheter	 innan	 villkoren	 för	 tredimensionell	 fastighetsbildning	
följer	är	att	tanken	med	införandet	var	att	fastigheterna	endast	ska	bildas	i	befogade	fall	och	att	
det	 enbart	 skall	 vara	 ett	 subsidiärt	 instrument	 i	 förhållande	 till	 traditionell	 fastighetsbildning	
enligt	FBL	(Proposition	2002/03:116,	137).	

2.2.1 Villkor för 3D-fastighetsbildning 
Förutom	de	villkor	som	3:e	kapitlet	FBL	fastslår	för	traditionella	fastigheter,	vilka	beskrivs	ovan	i	
avsnitt	2.1,	finns	det	även	specialregler	för	bildande	av	3D-fastigheter.	Dessa	återfinns	i	3:1	samt	
3:1a	FBL.	Även	i	3:1b	FBL	återfinns	särskilda	regleringar	kring	bildandet	av	ägarlägenheter.	
	
Den	viktigaste	regeln	återfinns	i	3:1	2:a	stycket	FBL	och	innebär	att	
	
“En	 tredimensionell	 fastighet	 eller	 ett	 tredimensionellt	 fastighetsutrymme	 får	 ny-	 eller	 ombildas	
endast	 om	 det	 står	 klart	 att	 åtgärden	 är	 lämpligare	 än	 andra	 åtgärder	 för	 att	 tillgodose	 det	
avsedda	ändamålet.”	
Varaktighetsvillkoret	som	beskrivs	i	3:1	FBL	syftar	till	att	fastighetsbildningsåtgärden	skall	avse	
ett	långsiktigt	behov.	Det	betyder	att	den	anläggning	som	skall	utgöra	kärnan	i	fastigheten	måste	
ha	en	så	lång	livstid	att	varaktighetsvillkoret	är	uppfyllt.	Vad	det	även	innebär	är	att	utrymmet	
måste	 kunna	 bestå	 som	 självständig	 fastighet	 oavsett	 framtida	 ägarförändringar.	 Självklart	
måste	 även	 återstoden	 av	 fastigheten,	 stamfastigheten,	 vara	 varaktigt	 lämpad	 för	 sitt	 ändamål	
efter	fastighetsbildningen	(Proposition	2002/03:116,	139).	
	
För	att	uppfylla	3:1	2:a	stycket	FBL	fastslår	propositionen	att	 lantmäterimyndigheten	vid	varje	
fastighetsbildningsåtgärd	måste	pröva	vad	som	är	den	bästa	fastighetsrättsliga	lösningen	för	att	
tillgodose	behoven	i	varje	enskilt	och	unikt	fall.	Anledningen	är	att	det	är	önskvärt	att	undvika	en	
onödig	 fragmentisering	av	det	befintliga	 fastighetsbeståndet	eftersom	detta	kan	 leda	 till	ökade	
kostnader	för	samhället	(Proposition	2002/03:116,	52).	Därför	bör	3D-fastighetsbildning	endast	
kunna	genomföras	om	åtgärden	inte	kan	lösas	med	exempelvis	servitut	eller	nyttjanderätter.		
	
För	 villkoret	 att	 åtgärden	 är	 lämpligare	 än	 alla	 andra	 åtgärder	 för	 att	 tillgodose	 det	 avsedda	
behovet	 fastslår	 propositionen	 tre	 olika	 alternativ	 som	 endera	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 3D-
fastighetsbildning	skall	kunna	ske.		
	
Det	första	alternativet	är	att	“Åtgärden	är	lämpligare	än	alla	andra	åtgärder”	vilket	uppfylls	om	
syftet	 med	 åtgärden	 inte	 kan	 uppnås	 på	 något	 annat	 sätt	 genom	 de	 vanliga	
fastighetsbildningsåtgärderna,	såsom	marköverföring	eller	servitut	m.m.	Det	andra	alternativet	
är	 att	 “åtgärden	 är	 lämpligare”	 vilket	 uppfylls	 om	 ändamålet	 kan	 lösas	 på	 annat	 sätt	men	 att	
dessa	 lösningar	 anses	 vara	 mindre	 lämpliga.	 Vad	 som	 menas	 med	 “andra	 sätt”	 syftar	 till	 en	
kombination	 av	 marköverföring	 och	 servitut/gemensamhetsanläggningar.	 Till	 sist	 kan	
alternativet	uppfyllas	om	alla	andra	lösningar	inte	framstår	som	olämpliga	men	ändock	mindre	
lämpliga	än	3D-fastighetsbildning.	
	
I	 praktiken	 skulle	 alternativet	 till	 3D-fastighetsbildning	 vara	 servitut,	 vilket	 inte	 är	 en	 åtgärd	
som	är	möjlig	 vid	 exempelvis	 en	 avstyckning	då	 fastigheter	 för	 olika	 ändamål	 skall	 bildas	 (De	
Maré,	2016a).	En	servitutslösning	är	därför	inte	en	möjlig	lösning	vid	en	avstyckning	utan	anses	
som	en	lämpligare	åtgärd	när	en	fastighet	vill	nyttja	ett	utrymme	inom	en	annan	fastighet.	I	de	
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fallen	anses	inte	alltid	att	tredimensionell	fastighetsbildning	är	en	“åtgärd	som	är	lämpligare	än	
alla	andra	åtgärder	 för	att	 tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	och	 istället	används	servitut	eller	
nyttjanderätter.	 Idag	 går	 dock	 praktiken	 mer	 mot	 inriktningen	 att	 det	 är	 bättre	 att	 äga	 sitt	
utrymme	 än	 att	 nyttja	 ett	 område	 i	 en	 annan	 fastighet,	 exempelvis	 vid	 ledningar/tunnlar/	
infrastruktur,	och	tredimensionell	avstyckning	övervägs	i	fler	situationer	(De	Maré,	2016a).	
	
Vid	 avstyckning	 för	 en	 3D-fastighet	måste	 det	 vara	 uppenbart	 att	 det	 finns	 olika	 ändamål	 för	
fastigheterna	 genom	 att	 dessa	 redovisas	 inom	 detaljplanen	 (De	 Maré,	 2016b).	 Genom	 att	
detaljplanen	 visar	 olika	 ändamål,	 exempelvis	 BHP	 –	 Bostad,	 Handel,	 Parkering,	 finns	 det	
möjlighet	att	dela	upp	ändamålen	i	olika	fastigheter	med	enda	kravet	att	ett	av	ändamålen	skall	
kvarstå	 som	 en	 traditionell	 fastighet.	 Om	 inte	 detaljplanen	 visar	 olika	 ändamål	 finns	 även	
alternativet	 att	 bygglov	har	 erhållits	 som	 tillåter	 ändrad	användning	och	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 att	
flera	användningsändamål	uppstår	i	fastigheten	(De	Maré,	2016a).	
	
I	 3:1a	 FBL	 ställs	 även	 krav	 på	 att	 3D-fastighetsbildning	 endast	 får	 ske	 om	 3D-fastigheten	 är	
avsedd	att	 rymma	en	byggnad	eller	 anläggning.	Vad	detta	 innebär	 i	 praktiken	 är	 att	 det	 ej	 får	
göras	avstyckningar	som	avser	luft,	vilket	ibland	dock	förekommer	som	en	bieffekt,	men	att	det	i	
de	fallen	krävs	en	stark	motivering	för	åtgärden.	I	samma	stycke	stadgas	även	att	3D-fastigheten	
måste	tillförsäkras	de	rättigheter	och	nyttjanderätter	som	behövs	för	ändamålsenlig	användning.	
Detta	är	ett	väsentligt	villkor	då	det	är	av	stor	betydelse	för	att	fastigheten	skall	kunna	användas	
för	avsett	ändamål.	Utrymningsvägar	kan	ibland	behöva	lösas	med	servitut,	vilket	är	ett	exempel	
som	bekräftar	varför	det	nämnda	villkoret	behövs.	Det	räcker	alltså	inte	med	att	fastigheten	har	
eller	 kan	 antas	 få	 tillgång	 till	 de	 anordningar	 som	 behövs	 utan	 tillgången	måste	 vara	 rättsligt	
tryggad.	 I	 propositionen	 föreslås	 en	 regel	 om	 att	 mest	 ändamålsenliga	 och	 betryggande	
lösningen	 borde	 vara	 inrättande	 av	 gemensamhetsanläggning	 eller	 bildande	 av	 ett	 servitut,	
alternativt	avtalsservitut	vid	frågor	av	mindre	vikt	(Proposition	2002/03:116,	141).	
	
I	 3:1a	 §	 tredje	 punkten	 FBL	 fastslås	 att	 åtgärden	 även	 skall	 leda	 till	 en	 nyttoeffekt.	 Vad	 lagen	
säger	 är	 att	 åtgärden	 skall	 vara	 ägnad	 att	 leda	 till	 en	 mera	 ändamålsenlig	 förvaltning	 av	
anläggning.	I	praktiken	innebär	det	att	två	olika	verksamheter	i	samma	anläggning	kan	vara	så	
pass	olikartade	att	det	 inte	bör	förvaltas	gemensamt.	Om	det	ur	ett	 förvaltnings	perspektiv	går	
att	visa	att	det	är	mest	gynnsamt	ifall	ansvaret	för	förvaltningen	av	anläggningen	delas	upp	på	de	
olika	verksamhetsutövarna	bör	motsvarande	fastighetsbildning	kunna	medges.	Vanligtvis	är	det	
dock	 från	 förvaltningssynpunkt	 lämpligare	 att	 förvaltningen	 sker	 genom	 en	 enda	
fastighetsägaren,	alternativt	hyresvärd,	än	att	förvaltningen	delas	upp.	Det	är	alltså	inte	möjligt	
att	 dela	 in	 ett	 bostadshus	 i	 flera	 olika	 bostadsfastigheter,	 eller	 ett	 kontorshus	 i	 flera	 olika	
kontorsfastigheter.	Däremot	torde	förvaltningsvillkoret	ofta	vara	uppfyllt	när	det	är	fråga	om	att	
från	 en	 flerbostadsfastighet	 skilja	 av	 en	 kommersiell	 del	 av	 påtaglig	 storlek	 (Proposition	
2002/03:116,	141).	
	
Vid	3D-fastighetsbildning	för	ännu	inte	uppförda	byggnader	ställs	krav	på	att	fastighetsbildning	
endast	 får	 ske	 om	 det	 är	 nödvändigt	 för	 att	 trygga	 finansieringen	 eller	 uppförandet	 av	 3D-
fastigheten	 eller	 om	 3D-fastigheten	 skall	 antas	 ha	 användning	 för	 sitt	 ändamål	 inom	 en	 nära	
framtid.	 Dessa	 villkor	 är	 lagstadgade	 i	 3:1a	 §	 andra	 stycket	 FBL	 och	 diskuteras	 även	 i	
propositionen.	Tanken	med	finansieringsvillkoret	är	inte	att	lantmäterimyndigheten	skall	pröva	
sökandens	 möjligheter	 att	 finansiera	 projektet	 men	 det	 skall	 framgå	 att	 fastighetsbildningen	
behövs	 för	att	kunna	säkerställa	ett	 finansieringsalternativ	som	annars	 inte	hade	varit	möjligt.	
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Att	 fastigheten	kan	antas	 få	användning	 för	sitt	ändamål	 inom	en	nära	 framtid	kan	ses	som	en	
skärpning	 av	 aktualitetsvillkoret	 och	 innebär	 att	 det	 skall	 finnas	 konkreta	 skäl	 att	 anta	 att	
planerad	 bebyggelse	 faktiskt	 kommer	 till	 stånd.	 En	 lämplig	 tumregel	 i	 detta	 fall	 kan	 vara	 att	
sökanden	 skall	 göra	 sannolikt	 att	 projektet	 kommer	 att	 påbörjas	 under	 det	 närmsta	 året	
(Proposition	2002/03:116,	142).	

2.3 Nybildning av fastigheter 
Det	 finns	 tre	 olika	 sätt	 att	 nybilda	 fastigheter	 på;	 avstyckning,	 klyvning	 och	 sammanläggning.	
Vad	som	är	gemensamt	för	samtliga	åtgärder	är	att	de	enligt	3:e	kap	FBL	skall	vara	lämpliga	för	
ändamålet.	Vid	bildning	av	3D-fastigheter	är	dock	endast	avstyckning	och	klyvning	aktuella.	De	
objekt	som	redovisas	i	denna	kandidatuppsats	berör	endast	3D-avstyckning	men	för	att	klargöra	
vad	som	skiljer	de	olika	fastighetsbildningsåtgärderna	följer	en	beskrivning	nedan.	

2.3.1 Avstyckning 
Avstyckning	 regleras	 i	10	kap	FBL	och	är	en	åtgärd	 som	går	att	utföra	 inte	bara	 traditionellt	 i	
horisontellt	 led,	 utan	 även	 tredimensionellt.	 Det	 innebär	 att	 en	 del	 av	 den	 ursprungliga	
fastigheten,	 stamfastigheten,	 avstyckas	 och	 en	 styckningslott	 bildas.	 Styckningslotten	 är	 en	
nybildad	 fastighet	 med	 en	 ny	 fastighetsbeteckning.	 Vid	 3D-fastighetsbildning	 går	 det	 att	
antingen	göra	stamfastigheten	eller	styckningslotten	till	en	3D-fastighet.	Vilken	del	som	blir	vad	
beror	på	vad	som	är	mest	lämpligt	och	om	fastighetsägaren	har	något	önskemål.		

2.3.2 Klyvning 
Klyvning	 regleras	 i	 11	 kap	 FBL	 och	 är	 en	 åtgärd	 som	kan	 utföras	 på	 en	 samägd	 fastighet.	 Till	
skillnad	 från	 avstyckning	 krävs	 det	 alltså	 att	 det	 är	 två	 eller	 fler	 ägare	 till	 fastigheten	 för	 att	
åtgärden	skall	kunna	utföras.	Vid	klyvning	delas	fastigheten	antingen	upp	som	en	enskild	lott	för	
delägare,	alternativt	en	gemensam	lott	för	flera	delägare.	Ytterligare	en	skillnad	från	avstyckning	
är	att	det	räcker	med	att	en	delägare	begär	att	åtgärden	skall	utföras,	för	att	klyvning	skall	ske.	
Vad	 som	 också	 skiljer	 de	 två	 nämnda	 nybildningsåtgärderna	 åt,	 är	 att	 vid	 klyvning	 bildas	
klyvningslotter	 där	 samtliga	 får	 nya	 fastighetsbeteckningar	 och	 vid	 avstyckning	 är	 det	 endast	
styckningslotten	som	får	ny	beteckning	då	stamfastigheten	behåller	den	ursprungliga.		

2.4 Den generella förrättningsprocessen  
Vid	fastighetsbildning	skall,	som	nämnts	i	2.2.1,	lantmäterimyndigheten	göra	en	bedömning	om	
lämplighet,	både	vid	två	-	och	tredimensionell	fastighetsbildning,	i	enighet	med	3:e	kapitlet	FBL.	
Hur	 fastighetsbildningen	 sedan	 skall	 utföras	 regleras	 i	 4	 kapitlet	 FBL.	 Förrättningen	 om	
fastighetsbildning	 börjar	 efter	 ansökan	 från	 fastighetsägaren	 och	 genomförs	 av	
lantmäterimyndigheten	(Julstad	2015,	111).	Endast	det	som	avses	i	ansökan	kan	handläggas	och	
myndigheten	har	i	princip	inga	möjligheter	till	egna	initiativ	i	fastighetsindelningen.	
	
Lantmätarens	roll	vid	en	förrättning	är	således	att	tillgodose	sökandens	önskemål	så	långt	som	
möjligt,	 så	 länge	det	är	en	 lämplig	åtgärd	och	 följer	 lagen.	Detta	görs	genom	att	 lantmätaren	–	
utifrån	 den	 sökandes	 preferenser	 –	 föreslår	 hur	 fastigheten	 skall	 utformas,	 samt	 vilka	
gemensamhetsanläggningar	 och	 servitut	 som	 ska	 bildas.	 Det	 är	 även	 upp	 till	 lantmätaren	 att	
föreslå	andra	lösningar	än	sökandes	önskemål	om	de	är	smidigare	ur	ett	juridiskt	perspektiv.	En	
viktig	uppgift	som	lantmätaren	har	vid	en	förrättning	är	att	bevaka	att	åtgärden	inte	strider	mot	
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gällande	detaljplan	eller	andra	bestämmelser	i	lagrum,	så	som	minsta	tomtstorlek	och	liknande	
aspekter	(De	Maré,	2016b)	
	
Lantmätaren	 skall	 sedan	utreda	 förutsättningarna	 för	 fastighetsbildningen,	hålla	 sammanträde	
med	berörda	sakägare	samt	samråda	med	berörda	myndigheter.	När	åtgärden	leder	till	att	nya	
gränser	skapas	måste	dessa	märkas	ut	eller	redovisas	på	karta/förrättningshandlingar	om	detta	
anses	tillräckligt.	Vid	3D-fastighetsbildningar	märks	gränserna	ut	i	karta	eller	andra	handlingar	
enligt	4:27	FBL.	
	
Till	 sist	 meddelar	 lantmätaren	 ett	 fastighetsbildningsbeslut,	 beslut	 om	 utgående	 ersättning,	
beslut	om	tillträde	samt	möjlighet	till	överklagan.	Om	ingen	överklagan	sker	vinner	beslutet	laga	
kraft	 och	 uppgifterna	 förs	 in	 i	 fastighetsregistret	 (Julstad	 2015,	 112).	 När	 detta	 är	 genomfört	
anses	förrättningen	vara	avslutad.	

2.4.1 Förrättningsprocessen för tredimensionella fastigheter 
Den	 tredimensionella	 förrättningsprocessen	 skiljer	 sig	 enligt	 lag	 inte	 från	 den	 traditionella	
förrättningsprocessen	men	i	praktiken	finns	det	ändock	skiljaktigheter.	
	
Det	inledande	arbetet	vid	en	3D-förrättning	består	ofta	av	flertalet	möten,	ofta	fler	till	antalet	än	
vid	en	traditionell	förrättningsåtgärd,	där	sökande	har	möjlighet	att	ställa	frågor	till	lantmätaren,	
vilka	oftast	berör	gemensamma	utrymmen	och	rättigheter.	Dessa	frågor,	samt	brandutrymning	
och	 gränsdragning,	 är	 några	 av	 de	 viktigaste	 aspekterna	 som	 det	 bör	 tas	 hänsyn	 till	 vid	 3D-
förrättningar.	Möten	mellan	lantmätare	och	sakkunnig	fastighetsägare	är	viktiga	och	underlättar	
hela	 förrättningsprocessen	 eftersom	att	 de	 ger	 lantmätaren	 och	 fastighetsägaren	möjlighet	 att	
skapa	ett	bra	samarbete	genom	kunskapsutbyte.	Förrättningslantmätaren	har	god	kunskap	om	
lagar	 och	 regelverk,	 medan	 fastighetsägaren	 har	 kännedom	 om	 fastighetens	 ändamål	 och	
installationer,	samt	har	önskemål	om	hur	resultatet	skall	bli.	Utöver	möten	görs	det	platsbesök	
för	att	göra	ritningar	och	avgöra	om	det	är	möjligt	att	bilda	en	3D-fastighet	(De	Maré,	2016b)	
	
Vid	 en	3D-fastighetsbildning	 skiljer	 sig	 förrättningen	 inte	 nämnvärt	 från	 en	 förrättning	då	det	
rör	sig	om	traditionell	fastighetsbildning.	Någonting	som	dock	skiljer	3D-förrättningar	från	2D-
förrättningar	 är	 att	 det	 hålls	 större	 lämplighetsdiskussioner	 kring	 åtgärden	 i	 och	med	 att	 3D-
fastighetsbildning	 alltid	 ska	 vara	 den	 lämpligaste	 åtgärden	 för	 det	 avsedda	 ändamålet	 för	 att	
åtgärden	skall	kunna	genomföras.	Utöver	att	3D-bildningen	ska	vara	den	lämpligaste	åtgärden	är	
det	 också	 viktigt	 att	 lösa	 ägande,	 användning	 och	 rättigheter	 kring	 gemensamma	 utrymmen,	
anläggningar	och	installationer.	Vid	befintliga	installationer	och	anläggningar	är	det	viktigt,	men	
kan	ibland	vara	problematiskt,	att	hitta	både	anslutningar	och	ritningar	över	dessa	för	att	få	en	
uppfattning	om	hur	det	fungerar	i	dagsläget.	Det	är	således	ofta	mer	byggnadstekniska	frågor	att	
lösa	vid	en	tredimensionell	fastighetsbildningsåtgärd.	
	
Ytterligare	något	som	skiljer	en	traditionell	förrättning	från	en	tredimensionell	är	att	det,	enligt	
De	 Maré	 (2016b),	 är	 färre	 sakägare	 i	 den	 tredimensionella	 eftersom	 andra	 åtgärder,	 som	
exempelvis	 försäljning	 av	 styckningslotten,	 ofta	 sker	 först	 när	 åtgärden	 är	 genomförd.	 Det	 är	
vanligare	att	avstyckningar	bygger	på	köpekontrakt	vid	en	traditionell	avstyckning	vilket	 leder	
till	 fler	 sakägare	 och	 således	 fler	 tvister	 vid	 gränsdragningar	 och	 inrättande	 av	
gemensamhetsanläggningar. 
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2.5 Fastighetssamverkan 
Ett	 av	 villkoren	 för	 bilandet	 av	 en	 tredimensionell	 fastighet	 är	 som	 tidigare	 nämnts	 att	 3D-
fastigheten	 tillförsäkras	 de	 rättigheter	 och	 nyttjanderätter	 som	 behövs	 för	 ändamålsenlig	
användning	 i	 enighet	 med	 3:1a	 FBL.	 Dessa	 rättigheter	 och	 nyttjanderätter	 benämns	 som	
fastighetssamverkan	och	är	av	väsentlig	betydelse	vid	bildandet	av	en	tredimensionell	fastighet	
(Julstad	2015,	24).	
	
Det	 finns	 olika	 former	 av	 rättighetsupplåtelser	 i	 fastigheter	 (Julstad	 2015,	 34).	 Vanligast	 är	
rättigheter	 som	upplåts	 till	 förmån	 för	 fastighet	 som	exempelvis	 servitut	 eller	 rättigheter	 som	
upplåts	 för	 en	 grupp	 av	 fastigheter	 i	 form	 av	 gemensamhetsanläggningar.	 Rättigheter	 som	
upplåts	till	förmån	till	personer	är	exempelvis	ledningsrätt	eller	nyttjanderätter	av	olika	slag.	
	
Nedan	följer	en	beskrivning	av	servitut	samt	gemensamhetsanläggningar,	vilka	är	de	rättigheter	
som	 är	 vanligast	 förekommande	 i	 förrättningar	 avseende	 de	 3D-avstyckningar	 som	 har	
analyserats	i	denna	kandidatuppsats.	

2.5.1 Servitut 
Servitut	ger	rätt	för	en	fastighet	att	för	ett	bestämt	ändamål	nyttja	ett	utrymme	inom	en	annan	
fastighet	 för	att	 tillgodose	ett	behov	(Julstad	2015,	35).	Bildandet	av	servitut	kan	antingen	ske	
genom	 avtal,	 så	 kallade	 avtalsservitut	 vilka	 regleras	 i	 14	 kapitlet	 JB,	 eller	 genom	myndighets-
beslut,	 så	 kallade	 officialservitut	 vilka	 regleras	 i	 7	 kapitlet	 FBL.	 Båda	 servitutstyperna	 gäller	
mellan	fastigheter	och	är	oberoende	av	vem	som	är	ägaren	till	dessa.	
	
Ett	avtalsservitut	 följer	 fastighetsindividen	och	om	en	 fastighet	 som	är	belastad	av	ett	 servitut	
upphör	att	gälla	eller	frångår	mark	upphör	servitutet	att	gälla	i	enighet	med	JB	29	§	7	kapitlet	JB	
(1970:994).	 Ett	 officialservitut	 å	 andra	 sidan	 följer	 alltid	marken	 och	 är	 oberoende	 av	 vilken	
fastighet	marken	tillhör	och	påverkas	inte	av	en	fastighetsreglering.	
	
Vid	 en	 tredimensionell	 avstyckning	 kan	 exempel	 på	 servitutslösningar	 vara	 sophanterings-
system,	 installationskanaler	 i	 fastigheten,	rätt	att	nyttja	utrymme	för	passage,	rätt	att	vistas	på	
innergård,	 rätt	 att	 nyttja	 cykelrum,	 sprinklersystem	 m.m.	 Servitutslösningarna	 är	 således	
nödvändiga	 för	 att	 kunna	 bilda	 funktionella	 fastigheter	 eftersom	 en	 fastighet	 utan	 exempelvis	
installationskanaler	eller	sophantering	inte	anses	vara	en	fungerande	fastighet.	

2.5.2 Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar	är	rättigheter	som	upplåtits	för	en	grupp	av	fastigheter	och	regleras	
i	Anläggningslagen	 (AL	1973:1149).	En	gemensamhetsanläggning	är	en	anläggning	 som	 tillhör	
flera	 fastigheter	gemensamt	och	 inrättas	vid	en	anläggningsförrättning	(Julstad	2015,	118).	Ett	
av	 grundkraven	 för	 inrättandet	 av	 en	 gemensamhetsanläggning	 är	 att	 den	 tillgodoser	 ett	
ändamål	av	stadigvarande	betydelse	för	fastigheterna.		
	
Vid	 inrättandet	 av	 en	 gemensamhetsanläggning	 får	 varje	deltagande	 fastighet	 ett	 andelstal	 för	
att	 klargöra	 fördelningen	 av	 förvaltningskostnaderna	 för	 anläggningen	 (AL	 1973:1149,	 15).	
Andelstalen	 fördelas	 över	 utförandet	 av	 anläggningen,	 här	 baseras	 andelstalet	 på	 fastighetens	
nytta	 av	 anläggningen,	 samt	 för	 drift	 och	 underhåll	 där	 andelstalet	 baseras	 på	 fastighetens	
användning	av	anläggningen.	Vid	bedömning	av	andelstal	använder	sig	lantmätaren	ofta	av	ljus	
BTA	 som	 grund	men	 för	 exempelvis	 garage	 kan	 andra	 faktorer	 som	 p-platser	 per	 deltagande	
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fastighet	 användas(De	 Maré,	 2016c).	 Sättet	 att	 beräkna	 andelstal	 beror	 således	 på	
gemensamhetsanläggningens	art	men	ljus	BTA	brukar	fungera	i	majoriteten	av	fallen.	
	
Gemensamhetsanläggningar	 förtydligar	 således	 ansvars-	 och	 kostnadsfördelningen	 mellan	
fastigheterna	 men	 kräver	 också	 att	 god	 kontroll	 råder	 över	 detta.	 Därför	 måste	 en	
gemensamhetsanläggning	 förvaltas	och	detta	regleras	 i	Lagen	om	förvaltning	av	samfälligheter	
(SFL	 1973:1150).	 Exempel	 på	 gemensamhetsanläggningar	 vid	 en	 tredimensionell	 avstyckning	
kan	 vara	 trapphus	 och	 hiss,	 fasader	 och	 tak,	 bärande	 konstruktioner	 som	pelare	 och	 stomme,	
ytskikt	som	väggar	och	tapeter	m.m.	

2.5.3 Svårigheter vid inrättande av fastighetssamverkan vid fastighetsbildning 
Vid	 en	 tredimensionell	 fastighetsbildning	 är	 det	 viktigt	 att	 tänka	 på	 hur	 många	 servitut	 och	
gemensamhetsanläggningar	 som	 krävs	 samt	 att	 lantmätaren	 är	 tydlig	 i	 beskrivningen	 av	 hur	
förvaltningen	 skall	 fungera	 (Trofast,	 2016).	 Det	 är	 även	 viktigt	 att	 tänka	 på	 framtiden	 då	 en	
gemensamhetsanläggning	 eller	 ett	 servitut	 kan	 inskränka	 på	 fastighetsägarens	möjligheter	 att	
utveckla	 fastigheten.	 Vid	 inrättandet	 av	 gemensamhetsanläggningarna	 och	 servituten	 måste	
dessa	också	anpassas	efter	lämplighet	och	vad	som	är	lämpligt	på	en	fastighet	behöver	inte	vara	
lämpligt	på	en	annan	–	allt	handlar	om	fastighetens	utformning	och	konstruktion.	
	
Det	är	betydligt	enklare	att	 inrätta	gemensamhetsanläggningar	vid	nybyggen	än	då	det	 rör	 sig	
om	 befintliga	 fastigheter.	 Anledningen	 till	 detta	 är	 att	 vid	 nybyggnation	 är	 fastighetsägaren	
medveten	om/har	ritningar	över	dragningen	av	samtliga	installationer	i	byggnaden.	Det	kan	i	en	
befintlig	 fastighet	 vara	 svårt	 att	 hitta	 ritningar	 över	 dessa	 som	 stämmer	 överens	 med	
verkligheten.		
	
Vid	utformningen	av	samverkan	är	det	alltid	en	diskussion	om	utförandet,	exempelvis	huruvida	
stomme	 och	 grundläggning	 ska	 vara	 en	 gemensamhetsanläggning	 eller	 inte.	 Eftersom	 3D-
fastigheter	 är	 relativt	 nytt,	 är	 det	 osäkert	 om	 utformningen	 av	 gemensamhetsanläggningarna	
kan	 bli	 ett	 framtida	 problem.	 I	 dagsläget	 är	 det	 olika	 från	 fall	 till	 fall	 och	 beroende	 på	 hur	
fastighetsägaren	vill	ha	det	(Trofast,	2016).	
	
Generellt	sett	vill	fastighetsägaren	därför	ha	så	få	gemensamhetsanläggningar	som	möjligt	för	att	
underlätta	 förvaltningen	 av	 byggnaden.	 Detta	 är	 en	 anledning	 till	 att	 det	 vid	 nybyggnationer	
byggs	på	så	sätt	att	installationer	och	övriga	styrsystem	separeras	så	mycket	som	möjligt	för	att	
inte	 skapa	 fler	 gemensamhetsanläggningar	 än	nödvändigt	 och	 i	 somliga	 fall	 tas	 beslut	 att	 lösa	
vissa	åtgärder	som	vanligen	bör	vara	gemensamhetsanläggningar	med	servitut	för	att	underlätta	
förvaltningen.	 En	 tumregel	 är	 dock	 att	 vad	 som	 nyttjas	 gemensamt	 bör	 bli	 gemensamhets-
anläggningar.	Detta	betyder	dock	inte	att	det	nödvändigtvis	måste	bli	så	då	det	trots	allt	är	upp	
till	fastighetsägaren	om	denne	hellre	vill	lösa	situationen	med	servitut.	
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3. Redovisning av resultat från undersökningen 
I	 följande	 avsnitt	 kommer	 resultatet	 från	 undersökningen	 att	 redovisas.	 Varje	
undersökningsobjekt	har	studerats	utifrån	de	fyra	frågeställningar	som	ställs	i	kapitel	1.3	
	

1. Hur	har	 utvalda	 lämplighetsvillkor	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL	uppfyllts	 för	 varje	 studerat	 objekt	 i	
undersökningen?		

2. Vilka	faktorer	har	påverkat	att	fastighetsägaren	valde	att	avstycka	bostaden/lokalen	i	det	
studerade	objektet	till	en	3D-fastighet?		

3. Vilka	önskemål	hade	fastighetsägaren	i	förrättningsprocessen	för	det	studerade	objektet?	
4. Vilka	problem	uppstod	under	förrättningen	för	det	studerade	objektet?	

	
Under	punkt	ett	(1)	“Hur	har	utvalda	lämplighetsvillkor	i	3:e	kap	FBL	uppfyllts	för	varje	objekt?”	
har	fokus	legat	på	att	undersöka	hur	de	villkor	som	nämnts	i	förrättningen	blivit	uppfyllda	vilket	
har	 undersökts	 genom	 intervju	 med	 ansvarig	 lantmätare	 samt	 studier	 av	 förrättningarna	 för	
varje	objekt.	
	
De	villkor	som	har	valts	ut	för	analysen	är	de	med	fokus	på	tredimensionella	fastigheter	och	som	
varit	centrala	vid	förrättningarna.	
	

● Fastigheterna	är	lämpliga	för	sitt	ändamål	enligt	(3:1	FBL)	
● Åtgärden	 anses	 lämpligare	 än	 alla	 andra	 åtgärder	 för	 att	 tillgodose	 det	 avsedda	

ändamålet	(3:1	2:a	stycket	FBL)	
● Åtgärden	 anses	 vara	 motiverad	 men	 hänsyn	 till	 byggnadens	 konstruktion	 och	

användning	och	ägnad	att	leda	till	en	mer	ändamålsenlig	förvaltning	(3:1a	FBL)	
● Rättigheter	som	krävs	har	tillförsäkrats	och	fastigheterna	är	funktionella	(3:1a	FBL)	
● Strider	inte	mot	gällande	detaljplan	(3:2	FBL)	

	
De	 resonemang	 som	 lantmätarna	 fört	 vid	 hänsynstagande	 vill	 lämplighetsvillkoren	 har	
redovisats	och	diskuterats.	För	somliga	objekt	saknas	diskussion	kring	resonemang	vilket	beror	
på	avsaknad	av	dessa.		
	
För	 resterande	 frågeställningar	 har	 samtlig	 information	 inhämtats	 genom	 intervjuer	 med	
fastighetsägare/fullmaktshavare	som	var	ansvarig	sökande	vid	förrättningarna	och	i	enstaka	fall	
även	med	ansvarig	 lantmätare.	Samtliga	åsikter	från	fastighetsägarna	är	således	subjektiva	och	
behöver	inte	alltid	stämma	överens	med	möjligheterna	i	verkligheten.		

3.1 Redovisning av objekt där lokalen har avstyckats 

3.1.1 Objekt 1 – Gråberget 23  
Fastigheten	 Gråberget	 23	 är	 lokaliserad	 på	 Tjärhovsgatan	 på	 Södermalm,	 i	 Stockholm.	 Innan	
avstyckningen	bestod	 fastigheten	 av	bostads-,	 handels-	 och	 lagerändamål.	Vid	 ansökan	yrkade	
sökande	 på	 att	 genom	 avstyckning	 bilda	 en	 ny	 fastighet	 för	 lokal	 (handel,	 kontor)	 vilket	 är	
markerat	med	svart	 i	Figur	2	nedan.	Vid	ansökan	var	styckningslotten	för	 lokal	redan	såld	och	
således	 fanns	 det	 två	 sakägare	 i	 förrättningen:	 fastighetsägaren	 som	 utgjordes	 av	 en	
bostadsrättsförening	samt	ägaren	till	styckningslotten	som	utgjordes	av	företaget	LIDL.	
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Figur	3.	Stockholms	Stad.	2008.	“Gråberget	23	–	gränsdragning”	

 
Figur	4.	Egen	bild.	2016.	“Gråberget	23”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kapitlet FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Lämplighetsvillkoret	 angående	ändamålsenlig	 fastighet	uppfylldes	 enligt	 lantmätaren	eftersom	
fastigheten	innan	avstyckningen	hade	flera	olika	ändamål,	bostäder	och	handel,	vilket	är	ett	krav	
för	att	kunna	genomföra	en	tredimensionell	avstyckning.	
	
För	att	kunna	bilda	en	ny	fastighet	för	lokaler	anses	tredimensionell	fastighetsbildning	vara	enda	
möjliga	åtgärden	och	villkoren	enligt	3:1	2:a	stycket	FBL	om	att	“åtgärden	anses	 lämpligare	än	
alla	andra	åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	anses	uppfyllt.	
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Kravet	på	att	fastigheterna	skulle	vara	funktionella	tillgodosågs	genom	bildande	av	nödvändiga	
gemensamhetsanläggningar	 och	 samtliga	 rättigheter	 som	 krävdes	 var	 tillförsäkrade.	
Avstyckningen	ansågs	lämplig	med	hänsyn	till	byggnadens	konstruktion	och	anläggning	samt	att	
mer	ändamålsenlig	 förvaltning	uppnås,	vilket	gör	att	3:1a	FBL	är	uppfylld.	Åtgärden	stred	 inte	
heller	mot	gällande	detaljplan	eftersom	användningsändamålet	 för	 fastigheterna	 inte	ändrades	
efter	avstyckningen.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerde objektet till en 3D-fastighet?  
Fastighetsägaren	 till	 stamfastigheten	 utgjordes	 av	 en	 bostadsrättsförening	 som	 förvärvade	
fastigheten	 när	 företaget	 Posten	 hade	 sina	 lokaler	 i	 källarvåningen,	 bottenvåningen	 samt	 en	
trappa	upp.	Redan	vid	 förvärvet	visste	 fastighetsägaren	att	Posten	 inom	några	år	skulle	 lämna	
sina	 lokaler	och	för	att	 investeringen	skulle	bli	 lönsam	för	 fastighetsägaren	var	det	nödvändigt	
att	lokalerna	på	något	sätt	avyttrades	genom	att	en	avstyckning	genomfördes.	
	
Då	fastighetsägaren	ville	behålla	bostäderna	i	egen	ägo	togs	beslutet	att	avstycka	lokalerna	till	en	
tredimensionell	 fastighet	 för	 att	möjliggöra	 en	 försäljning.	 Fastighetsägaren	 ansåg	 inte	 att	 det	
var	en	möjlighet	att	avstycka	bostäderna	och	det	var	därför	aldrig	ett	alternativ.	
	
Ytterligare	motiv	 till	 avstyckningen	 var	 att	 fastighetsägaren	 inte	 ville	 förvalta	 lokaler	 då	 detta	
inte	 var	 inom	 deras	 kompetensområde.	 Det	 var	 även	 skattemässigt	 negativt	 för	
bostadsrättsföreningen	 att	 inneha	 stora	 lokaler	 då	 de	 riskerade	 att	 bli	 en	 oäkta	 bostadsrätts-
förening.	Det	var	därför	förvaltningsmässigt	sett	mer	fördelaktigt	att	avstycka	lokalen	till	en	3D-
fastighet	och	sedan	sälja	av	denna.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet?  
Fastighetsägaren	hade	inga	specifika	krav	förutom	att	allt	som	tillhörde	lokalen	skulle	ingå	i	den	
tredimensionella	 fastigheten.	 Fastighetsägaren	 anlitade	 även	 egna	 arkitekter	 som	 hjälpte	 till	
med	ritningar.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Fastighetsägaren	 menade	 på	 att	 det	 svåraste	 var	 att	 bestämma	 gränsdragningen	 mellan	
fastigheterna.	 Han	 menade	 att	 eftersom	 förrättningen	 gjordes	 2007	 och	 fenomenet	 3D-
fastigheter	var	fortfarande	relativt	nytt	fanns	det	få	objekt	att	ta	vägledning	av	vilket	försvårade	
processen.	

3.1.2 Objekt 2 – Gropen 6  
Fastigheten	Gropen	6	 är	 lokaliserad	mellan	Brännkyrkagatan	 och	Hornsgatan	på	 Södermalm	 i	
Stockholm.	 Innan	 avstyckningen	 bestod	 fastigheten	 av	 bostads-	 och	 kulturändamål	 då	 den	
innehöll	 bostäder	 samt	 en	 folkopera.	 I	 ansökan	 yrkade	 sökanden	 om	 att	 avstycka	 delarna	 för	
kultur	 och	handel	 och	bilda	 en	ny	 fastighet,	 vilket	 är	markerat	med	 svart	 i	 figur	5	 och	 figur	6	
nedan.	 Båda	 lotterna	 skulle	 efter	 avstyckningen	 innehas	 av	 samma	 fastighetsägare	 då	
styckningslotten	 inte	 var	 såld	 vilket	 gjorde	 att	 det	 inte	 fanns	 några	 sakägare	 i	 förrättningen	
förutom	sökanden.	
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Figur	5.	Stockholms	Stad.	2009	“Gropen	6	–	Fastighetsgränser	framsida”	 	
 

 
Figur	6.	Stockholms	Stad.	2009	“Gropen	6	–	Fastighetsgränser	tvärsnitt”	 	
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Figur	7.	Egen	bild.	2016.	“Gropen	6”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Enligt	 lantmätaren	uppfylldes	 villkoret	 angående	 ändamålsenlig	 fastighet	 då	 fastigheten	 innan	
avstyckningen	hade	olika	användningsändamål,	bostäder	och	kultur/handel.	
	
För	 att	 kunna	 bilda	 en	 separat	 fastighet	 för	 kultur	 och	 handel	 fanns	 det	 enligt	
förrättningslantmätaren	 inga	 andra	 möjliga	 åtgärder	 att	 genomföra	 detta,	 som	 exempelvis	
servitut	 eller	 nyttjanderätter.	 Avstyckningen	 kunde	 således	 bara	 ske	 genom	 tillämpning	 av	
tredimensionell	fastighetsbildning	och	därför	ansågs	villkoren	enligt	3:1	2:a	stycket	FBL	om	att	
“åtgärden	anses	lämpligare	än	alla	andra	åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	vara	
uppfyllt.	
	
Kravet	 på	 funktionella	 fastigheter	 uppfylldes	 genom	 bildande	 och	 tillförsäkran	 av	
gemensamhetsanläggningar,	 servitut	 och	 andra	 rättigheter	 samtidigt	 som	 åtgärden	 ansågs	
lämplig	med	hänsyn	 till	byggnadens	konstruktion	och	anläggning	samt	att	mer	ändamålsenligt	
förvaltning	 uppnåddes	 vilket	 gjorde	 att	 3:1a	 FBL	 var	 uppfyllt.	 Åtgärden	 stred	 inte	 heller	mot	
gällande	 detaljplan	 eftersom	 användningsändamålet	 för	 fastigheterna	 inte	 ändrades	 efter	
avstyckningen.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Innan	avstyckningen	inrymde	fastigheten,	som	tidigare	nämnts,	bostäder	samt	lokaler	för	kultur	
och	handel	 i	 form	av	en	 folkopera.	Målsättningen	med	avstyckningen	var	att	 separera	de	olika	
ändamål	 som	 fanns	 i	 fastigheten	 för	 att	 på	 så	 vis	 få	 en	 större	 frihet	 över	 ägandet	 av	 de	 olika	
ändamålen.		
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Genom	 att	 dela	 upp	 ändamålen	 kunde	 fastighetsägaren	möjliggöra	 en	 eventuell	 försäljning	 av	
bostadsdelen	 till	 en	 bostadsrättsförening.	 Fastighetsägaren	 bedömde	 att	 fastigheten	 skulle	 bli	
mer	värd	om	ändamålen	var	uppdelade	och	således	skulle	ett	högre	pris	kunna	erhållas.	Beslutet	
togs	därför	att	avstycka	lokalerna	som	en	separat	3D-fastighet	för	att	möjliggöra	en	försäljning	
av	den	kvarvarande	traditionella	fastigheten	med	endast	bostäder.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
Fastighetsägarens	 enda	 önskemål	 var	 att	 lokaler	 med	 olika	 ändamål	 skulle	 avskiljas	 från	
varandra	 efter	 avstyckningen.	 Sedan	 beslutade	 lantmätaren	 om	 gemensamhetsanläggningar,	
servitut	samt	uppdelning	av	kostnader	för	framtida	utgifter	som	underhåll,	drift	m.m.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Förrättningslantmätaren	 ansåg	 att	 gränsdragningen	 mellan	 fastigheterna	 var	 svår	 då	 det	 var	
många	halva	våningar	och	ett	arkitektoniskt	komplicerat	objekt.	Några	av	bostäderna	var	direkt	
kopplade	till	operan	och	frågan	var	då	hur	gränsdragningen	skulle	göras?	Skulle	dessa	bostäder	
ändå	 separeras	 i	 bostadsfastigheten	 trots	 att	 de	 samspelade	 med	 den	 andra	 verksamheten.	
Lantmätaren	hade	 även	 funderingar	 över	 hur	 lämpligt	 det	 var	 att	 3D-bilda	 för	 en	 verksamhet	
som	kanske	inte	var	ekonomiskt	varaktig.	
	
Fastighetsägaren	 upplevde	 att	 processen	 tog	 tid	 men	 i	 övrigt	 har	 inga	 problem	 uppstått.	 I	
dagsläget	 har	 varken	 försäkring	 eller	 lånevillkor	 försämrats	 och	 den	 enda	 “konsekvensen”	 av	
avstyckningen	var	att	en	ny	brandöversyn	behövde	genomföras.	

3.1.3 Objekt 3 – Sjömannen 7  
Fastigheten	Sjömannen	7	 är	 lokaliserad	 i	 hörnet	Riddargatan	och	Sibyllegatan	på	Östermalm	 i	
Stockholm.	Innan	avstyckningen	bestod	fastigheten	av	bostäder	med	lokaler	i	bottenplanet	och	
fastighetsägaren	 utgjordes	 av	 en	 bostadsrättsförening.	 I	 ansökan	 yrkade	 sökanden	 om	 att	
avstycka	delarna	för	lokaler	och	bilda	en	egen	fastighet,	se	svart	markering	i	figur	8	nedan.	Båda	
fastigheterna	innehades	av	samma	fastighetsägare	vid	förrättningen	och	således	fanns	det	 inga	
andra	sakägare	förutom	sökanden.	

 
Figur	8.	Stockholm	Stad.	2010.	“Sjömannen	7	–	gränsdragning“		



	 21		

 

  
Figur	9.	Egen	bild.	2016.	“Sjömannen	7”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Innan	 avstyckningen	 hade	 fastigheten	 olika	 användningsändamål,	 bostäder	 och	 lokaler,	 vilket	
enligt	lantmätaren	gjorde	att	villkoret	för	ändamålsenlig	fastighet	uppfylldes.	
	
För	 att	 kunna	 bilda	 en	 separat	 fastighet	 för	 lokaländamålet	 fanns	 det	 enligt	 lantmätaren	 inga	
andra	möjliga	åtgärder	att	genomföra	detta,	som	med	exempelvis	servitut	eller	nyttjanderätter.	
Avstyckningen	 kunde	 således	 bara	 ske	 genom	 tillämpning	 av	 3D-fastighetsbildning	 och	 därför	
ansågs	 villkoren	 enligt	 3:1	 2:a	 stycket	 FBL	 om	 att	 “åtgärden	 anses	 lämpligare	 än	 alla	 andra	
åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	vara	uppfyllt.	
	
Övriga	 villkor	 i	 3:1a	 FBL,	 om	 funktionella	 fastigheter	 genom	 inrättande	 av	 gemensamhets-
anläggningar	och	rättigheter	samtidigt	som	åtgärden	ansågs	lämplig	med	hänsyn	till	byggnadens	
konstruktion	 och	 anläggning,	 samt	 att	 mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	 uppnåddes,	 var	 enligt	
förrättningslantmätaren	 uppfyllda.	 Även	 villkoret	 i	 3:3	 FBL	 om	 att	 åtgärden	 inte	 stred	 mot	
detaljplan	ansågs	uppfyllt.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Innan	 fastighetsbildningen	 var	 bostadsrättsföreningen	 i	 fastigheten	 en	 oäkta	 förening.	
Föreningen	 var	 därför	 tvungna	 att	 förändra	 sitt	 innehav	 av	 lokaler	 för	 att	 bli	 en	 äkta	
bostadsrättsförening.	 Det	 alternativ	 som	 var	 mest	 lönsamt	 för	 föreningen	 var	 enligt	
fastighetsägaren	 att	 behålla	 bostäderna	 som	 en	 traditionell	 2D-fastighet	 för	 att	 undgå	 vissa	
skatter,	 vilka	 skatter	 kunde	 han	 inte	 specificera.	 Det	 var	 således	 ekonomiska	 faktorer	 som	
avgjorde	 vilken	 styckningslott	 som	 skulle	 bli	 tredimensionell	 eftersom	bostadsrättsföreningen	
ville	sälja	den	avstyckade	lotten	och	således	var	det	givet	att	lokalerna	skulle	avstyckas.	
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Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
Fastighetsägaren	hade	inte	stor	kunskap	om	3D-fastighetsbildning	innan	processen	inleddes	och	
tog	 därför	 hjälp	 av	 lantmätaren	 för	 att	 förstå	 vad	 en	 sådan	 fastighetsbildningsåtgärd	 innebar.	
Ägaren	hade	ett	tydligt	mål	med	fastighetsbildningen,	vilket	lantmätaren	hjälpte	till	att	nå	genom	
att	 informera	 om	 hur	 processen	 gick	 till.	 Det	 innefattade	 exempelvis	 att	 informera	 om	 hur	
användandet	 av	 gemensamma	 utrymmen	 skulle	 lösas.	 Föreningen	 valde	 att	 bilda	
gemensamhetsanläggningar	framför	servitut	då	det	sågs	som	en	smidigare	lösning.		

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Förrättningen	i	sig	innebar	inte	några	större	svårigheter	utöver	att	fastighetsägaren	skulle	förstå	
vad	åtgärden	innebar.	

3.4 Redovisning av objekt där bostäderna har avstyckats 

3.4.1 Objekt 1 – Stallmästaren 5  
Fastigheten	 Stallmästaren	 5	 är	 lokaliserad	 på	 Banérgatan	 10	 på	 Östermalm	 i	 Stockholm.	
Fastigheten	är	en	hyresfastighet	med	 lokaler	 i	bottenplanen.	 I	ansökan	yrkade	sökande	om	att	
avstycka	 luftutrymmen	 ovanpå	 Stallmästaren	 5	 samt	 grannfastigheten	 Stallmästaren	 6	 för	 att	
möjliggöra	 nybyggnation	 av	 5	 stycken	 ägarlägenheter,	 en	 form	 av	 tredimensionell	 bostads-
fastighet,	på	fastigheternas	tak	(se	svartmarkerat	i	figur	10	nedan).	Sakägare	i	förrättningen	var	
således	de	båda	fastighetsägarna	till	Stallmästaren	5	och	Stallmästaren	6.	

 
Figur	10.	Stockholms	Stad.	2014.	“Stallmästaren	5	–	gränsdragning”	
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Figur	11.	Egen	bild.	2016.	“Stallmästaren	5”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Innan	avstyckningen	 innehöll	 fastigheten	bostadsändamål	med	upplåtelseformen	hyresrätt.	Då	
bygglov	beviljades	2014-02-20	 för	nybyggnation	av	 lägenheter	på	 taket	som	inte	var	 i	 form	av	
hyresrätter	ansågs	kraven	för	olika	ändamål	uppfyllda.	
	
Då	 avstyckningsåtgärden	 innebar	 bildande	 av	 ägarlägenheter	 fanns	 det	 enligt	 förrättnings-
lantmätaren	ingen	åtgärd	som	är	lämpligare	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet	och	3:1	2:a	
stycket	 FBL	 ansågs	 uppfyllt.	 Att	 lägenheterna	 var	 under	 produktion	 innebar	 att	 kraven	 i	 3:1a	
sista	 stycket	 FBL	 –	 som	 reglerar	 inte	 ännu	 uppförda	 byggnader	 och	 säger	 att	 3D-
fastighetsbildning	får	ske	om	det	är	nödvändigt	för	uppförandet	av	3D-fastigheten	–	uppfylldes.	
	
Övriga	 villkor	 i	 3:1a	 FBL	 om	 funktionella	 fastigheter	 genom	 inrättande	 av	 gemensamhets-
anläggningar	 och	 rättigheter,	 samt	 att	 åtgärden	 ansågs	 lämplig	 med	 hänsyn	 till	 byggnadens	
konstruktion	och	anläggning	var	uppfyllda	och	bidrog	 till	mer	ändamålsenlig	 förvaltning.	Även	
villkoret	i	3:3	FBL	om	att	åtgärden	inte	var	i	strid	med	detaljplan	ansågs	vara	uppfyllt.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Från	 början	 var	 fastighetsägarens	 tanke	 att	 bygga	 hyresrätter	 på	 taket.	 Efter	 att	 ha	 räknat	 på	
projektet	insåg	dock	ägaren	att	det	inte	var	lönsamt	med	hyresrätter	och	projektet	lades	ner.	När	
ägarlägenheter	sedan	infördes	2010	och	gavs	fastighetsägaren	nu	en	ny	möjlighet.	
	
Fastighetsägaren	 såg	 projektet	 med	 ägarlägenheter	 som	 en	 investering	 och	 ansåg	 att	 en	
tredimensionell	 fastighetsbildning	 med	 ägarlägenheter	 ger	 möjlighet	 till	 högre	 priser	 samt	
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bättre	 lönsamhet	 än	 hyresrätter.	 Således	 var	 det	 aldrig	 en	 fråga	 om	 att	 göra	 någon	 annan	
avstyckningsåtgärd	än	en	tredimensionell.	
	
Ytterligare	 faktorer	 som	 påverkade	 mycket	 var	 friheten	 i	 äganderätten	 som	 ägarlägenheter	
innebär.	 Även	 de	 praktiska	 aspekterna	 med	 ägarlägenheter	 lockade	 mycket	 enligt	 fastighets-
ägaren.	 I	 en	 bostadsrätt	 ägs	 fastigheten	 av	 bostadsrättsföreningen	 och	 du	 som	 bostadsrätts-
innehavare	 är	 bunden	 av	 de	 regleringar	 och	 stadgar	 som	 föreningen	 har	 upprättat.	 En	
ägarlägenhet	å	andra	sidan	är	fast	egendom	och	ägs	helt	av	dig	som	köper	den	vilket	leder	till	en	
starkare	äganderätt	och	större	frihet	att	styra	över	din	egendom.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
Vid	 förrättningen	hade	 fastighetsägaren	en	del	 önskemål	 rörande	 servitut	 och	gemensamhets-
anläggningar.	 Lantmätaren	 som	 utförde	 förrättningen	 hade	 samma	 tankar	 och	 de	 var	 tidigt	
överens	 om	 vad	 som	 skulle	 vara	 gemensamhetsanläggningar,	 samt	 vilka	 servitut	 som	 skulle	
bildas	mellan	 ägarlägenhetsfastigheterna	 och	 den	 befintliga	 underliggande	 fastigheten.	 Genom	
att	 låta	 ägarlägenheterna	 använda	 trapphus	 och	 hiss	 genom	 servitut	 istället	 för	 genom	 en	
gemensamhetsanläggning	 ansåg	 fastighetsägaren	 att	 det	 skulle	 bli	 enklare	 för	 samtliga	
inblandade.	 Ägarlägenheterna	 får	 visserligen	 inget	 inflytande	 över	 exempelvis	 skötsel	 av	 hiss	
och	val	av	väggfärg	i	trapphuset	eftersom	deras	nyttjande	regleras	genom	servitut	men	å	andra	
sidan	 belastas	 de	 heller	 inte	 av	 de	 kostnader	 som	 en	 gemensamhetsanläggning	 innebär.	
Fastighetsägaren	 av	 den	 traditionella	 fastigheten	 behöver	 i	 sin	 tur	 inte	 ta	 hänsyn	 till	
ägarlägenheternas	åsikter	om	skötsel	och	underhåll.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Under	projektets	gång	uppstod	hela	 tiden	nya	 frågeställningar	som	de	 inblandade	var	 tvungna	
att	ta	ställning	till.	Vad	som	kunde	vara	komplicerat	var	andelstalen	vid	exempelvis	snöskottning	
av	taken,	då	det	både	berör	fastighetsägarna	till	ägarlägenheterna,	men	även	den	underliggande	
hyresfastigheten.	 Efter	 diskussion	 om	 vad	 som	 är	 rättvist	 och	 inte	 för	 fastighetsägarna	 löstes	
denna	fråga	innan	förrättningen.  

3.4.2 Objekt 2 – Bulten 19 

Fastigheten	 Bulten	 19	 är	 lokaliserad	 vid	 Hornsplan	 vid	 Hornstull	 i	 Stockholm.	 Innan	
avstyckningen	bestod	fastigheten	av	ändamål	för	bostäder	samt	handel	och	fastighetsägarna	var	
Bonnier	Fastigheter.	I	ansökan	yrkade	sökanden	om	att	avstycka	delarna	för	bostäder	och	bilda	
en	egen	fastighet,	se	svart	markering	i	figur	12	och	figur	13	nedan.	Båda	fastigheterna	innehas	av	
samma	 fastighetsägare	 vid	 förrättningen	 och	 således	 fanns	 det	 inga	 andra	 sakägare	 förutom	
sökanden.	

 
Figur	12.	Stockholms	Stad.	2012.	“Bulten	19	-	gränsdragning	vy	1”	
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Figur	13.	Stockholms	Stad.	2012.	“Bulten	19	–	gränsdragning	vy	2”	
 

 
Figur	14.	Egen	bild.	2016.	“Bulten	19”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Då	 fastigheten	 innan	 avstyckningen	 innehöll	 olika	 användningsändamål	 anses	 kravet	 på	
ändamålsenlig	 fastighet	 uppfyllt.	 Enligt	 förrättningslantmätaren	 hade	 avstyckningen	 ansetts	
lämpligt	oavsett	om	bostäderna	eller	de	kommersiella	lokalerna	hade	blivit	3D-fastigheter.		
	
Genom	 avstyckningen	 bildades	 en	 3D-fastighet	med	 bostadsändamål	 och	 bildandet	 av	 en	 3D-
fastighet	 ansågs	 enligt	 lantmätaren	 vara	 den	 lämpligaste	 lösningen	 med	 hänsyn	 till	
byggnadernas	 läge	 och	 användning	 samt	 ansågs	 leda	 till	 en	 mer	 ändamålsenlig	 förvaltning.	
Någon	alternativ	åtgärd	fanns	det	inte	möjlighet	till	och	en	lämpligare	fastighetsindelning	ansågs	
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komma	ur	 åtgärden	och	villkoren	 i	 3:1	2:a	 stycket	FBL	om	att	 “åtgärden	är	 lämpligare	 än	 alla	
andra	åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	ansågs	därför	uppfyllt.	
	
Krav	på	att	rättigheter	som	krävdes	var	tillförsäkrade	då	både	fastighetsägaren	och	lantmätaren	
var	överens	om	vilka	gemensamhetsanläggningar	och	servitut	som	skulle	bildas	för	att	uppnå	en	
ändamålsenlig	 fastighet.	 Åtgärden	 stred	 inte	 heller	 mot	 gällande	 detaljplan	 eftersom	
användningssättet	för	fastigheterna	inte	kommer	att	ändras	efter	avstyckningen.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Vid	 förvärvet	 av	 fastigheten	 bestod	 denna	 av	 kontor,	 bostäder	 och	 handel.	 Fastighetsägarens	
huvudsakliga	verksamhetsområde	var	kommersiella	fastigheter	och	det	låg	därför	inte	i	dennes	
intresse	att	förvalta	bostäder.		

Fastighetsägaren	 ansåg	 att	 det	 var	 lönsamt	 att	 investera	 i	 den	 kommersiella	 fastigheten	 trots	
bostäderna	 eftersom	 möjligheten	 att	 avstycka	 och	 sälja	 dessa	 skulle	 generera	 en	 bra	 vinst.	
Därför	valde	man	att	genomföra	en	tredimensionell	avstyckning	och	sälja	av	bostäderna.	

Ytterligare	en	faktor	som	påverkade	valet	att	avstycka	bostäderna	 istället	 för	handelslokalerna	
var	 att	 fastighetsägaren	 ville	 behålla	 de	 delar	 med	 handel	 och	 kontor	 samt	 tillhörande	
undercentraler	 och	 viktiga	 installationer.	 Genom	att	 avstycka	bostäderna	 och	behålla	 de	 delar	
som	innehöll	installationerna	i	den	traditionella	handelsfastigheten	gavs	fastighetsägaren	större	
kontroll	över	dessa	eftersom	tillgången	inte	behövde	lösas	med	servitut	eller	nyttjanderätter.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
Inför	 ansökan	 gjordes	 det	 separata	 undercentraler	 och	 ventilationssystem	 för	 varje	 fastighet	
redan	i	ritningarna	för	att	undvika	onödiga	gemensamhetsanläggningar.	Fastighetsägaren	hade	
flertalet	 konsulter	 som	hjälpte	 till	med	de	byggnadstekniska	 lösningarna	och	hade	 således	 allt	
underlag	inför	förrättningen.	Där	hade	redan	specificerats	vilka	gemensamhetsanläggningar	som	
önskades	samt	vad	som	skulle	ingå	i	varje	fastighet.	Tillsammans	med	lantmätaren	arbetades	det	
sedan	fram	en	styckningslott	som	både	var	juridiskt	och	tekniskt	lämplig.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Fastighetsägaren	 upplevde	 svårigheter	med	 att	 få	med	 allting	 i	 ritningar,	 dvs	 att	 inte	 glömma	
detaljer	som	installationer	och	ledningar	som	berörde	båda	fastigheterna	och	att	förstå	vad	som	
skulle	tillhöra	vilken	fastighet.	
	
Vid	andelstal	för	gemensamma	utrymmen	som	hissar	och	trapphus	var	det	nödvändigt	att	göra	
en	 bedömning	 hur	 mycket	 de	 olika	 fastighetsägarna	 nyttjar	 anläggningen	 (bostäderna	 och	
handelsplatsen)	vilket	fastighetsägaren	ansåg	var	svårt	att	uppskatta.		
	
Ett	av	de	mer	problematiska	områdena	var	att	säkerställa	att	tätskiktet	under	innegården	mellan	
bostadsfastigheterna	 skulle	 kunna	 repareras	 snabbt	 vid	 eventuella	 skador	 eller	 läckage.	 En	
gemensamhetsanläggning	 skulle	 kunna	 orsaka	 problem	 om	 reparationen	 blir	 dyr	 och	
bostadsrättsföreningen	då	tycker	att	en	reparation	bör	kunna	vänta	några	år	medan	ägaren	till	
handelsfastigheten	behöver	få	skadorna	åtgärdade	direkt	eftersom	tätskiktet	utgör	taket	i	deras	
handelslokaler.	Det	fanns	således	olika	intressen	för	fastighetsägarna	som	skulle	samordnas	men	



	 27		

situationen	 löstes	 genom	 att	 handelsfastigheten	 fick	 större	 andelstal	 och	mer	 inflytande	 över	
gemensamhetsanläggningen.	

3.4.3 Objekt 3 – Harpan 27  
Fastigheten	 Harpan	 27	 är	 lokaliserad	 vid	 Karlaplan	 på	 Östermalm	 i	 Stockholm.	 Innan	
avstyckningen	bestod	fastigheten	av	en	telestation.	 I	ansökan	yrkade	sökanden	på	att	avstycka	
delar	 av	 fastigheten	 för	 att	 konvertera	 denna	 till	 bostäder	 medan	 telestationen	 skulle	 utgöra	
stamfastigheten,	 se	 svart	 markering	 i	 figur	 15	 nedan.	 Båda	 fastigheterna	 innehas	 av	 samma	
fastighetsägare	 vid	 förrättningen	men	 på	 grund	 av	 att	 konverteringen	 till	 bostäder	 krävde	 en	
extra	 utrymningsväg	 över	 grannfastigheten	 var	 även	 denne	 fastighetsägare	 sakägare	 i	
förrättningen.	

 
Figur	15.	Stockholms	stad.	2014.	“Harpan	27	–	gränsdragning”	
 

 
Figur	16.	Egen	bild.	2016.	“Harpan	27”	
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Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Fastigheten	 utgjordes	 av	 en	 telestation	men	 då	 ansökan	 om	 bygglov	 för	 att	 ombilda	 delar	 av	
fastigheten	till	bostäder	hade	inkommit	och	var	under	behandling	utan	några	erineringar	ansåg	
lantmätaren	att	 fastigheten	uppfyllde	kravet	på	olika	användningsändamål	och	villkoret	 för	en	
ändamålsenlig	fastighet	ansågs	uppfyllt.	
	
För	att	kunna	bilda	en	separat	fastighet	för	bostadsändamålet	finns	det	enligt	lantmätaren	inga	
andra	 möjliga	 åtgärder	 att	 genomföra	 detta	 med	 exempelvis	 servitut	 eller	 nyttjanderätter.	
Avstyckningen	kunde	således	bara	ske	genom	tillämpning	av	tredimensionell	fastighetsbildning	
och	därför	ansågs	villkoret	enligt	3:1	2:a	stycket	FBL	om	att	“åtgärden	anses	lämpligare	än	alla	
andra	åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	uppfyllt.	
	
Övriga	 villkor	 i	 3:1a	 FBL,	 om	 funktionella	 fastigheter	 genom	 inrättande	 av	 gemensamhets-
anläggningar	och	rättigheter,	samtidigt	som	åtgärden	anses	lämplig	med	hänsyn	till	byggnadens	
konstruktion	 och	 anläggning	 samt	 att	 mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	 uppnås,	 var	 uppfyllda.	
Även	villkoret	i	3:3	FBL	om	att	åtgärden	inte	var	i	strid	med	detaljplan	ansågs	uppfyllt.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Fastigheten	 hade	 ägts	 av	 samma	 ägare	 sedan	 många	 år	 och	 utgjordes	 som	 nämnts	 av	 en	
telestation.	Fastighetsägaren	nyttjade	 inte	hela	 fastigheten	och	en	utredning	påbörjades	 för	att	
undersöka	vilka	ytor	som	nyttjades	i	dagsläget,	vilka	som	skulle	nyttjas	i	framtiden	och	vilka	som	
skulle	 kunna	 avyttras.	 Resultatet	 blev	 att	 all	 användning	 var	 lokaliserad	 till	 ett	 utrymme	 i	
källaren	och	att	resterande	ytor	skulle	kunna	utgöra	en	egen	fastighet.		
	
Fastighetsägaren	 hade	 viktig	 telekomutrustning	 som	 fanns	 i	 marken	 under	 den	 del	 som	 idag	
utgör	stamfastigheten.	Det	var	därför	av	stor	vikt	för	ägaren	att	“äga	sina	sladdar”	och	ansåg	att	
det	var	bättre	att	då	stycka	av	det	som	inte	nyttjades	för	att	undvika	att	behöva	lösa	tillgången	
till	den	viktiga	utrustningen	genom	servitut.	Därför	valde	man	att	avstycka	bostäderna.	
	
Vid	 avstyckningen	 var	 det	 viktigt	 för	 fastighetsägaren	 att	 både	 stamfastigheten	 och	
styckningslotten	blev	så	separerade	som	möjligt	för	att	undvika	problem	i	framtiden	och	denna	
sortens	 avstyckning	 möjliggjorde	 detta.	 Hade	 avstyckningen	 gjorts	 tvärtom	 hade	
fastighetsägaren	inte	heller	fått	obegränsad	tillgång	till	sin	telekomutrustning.	Därför	valde	man	
att	avstycka	bostäderna	till	en	3D-fastighet.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
De	önskemål	som	fastighetsägaren	framförde	var	att	stamfastigheten	skulle	ha	starkast	möjliga	
förfoganderätt	över	ingången	och	att	denne	skulle	ägas	av	stamfastigheten.	Detta	då	personalen	
alltid	måste	ha	 tillgång	 till	 ytorna	med	 telekomutrustning	och	 tillgänglighet	måste	därför	 vara	
prioriterad.		

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Fastighetsägaren	ansåg	att	de	största	problemen	uppstod	vid	hur	de	exakta	gränsdragningarna	
skulle	 göras.	 Det	 fanns	 alltid	 för-	 och	 nackdelar	 med	 att	 göra	 på	 olika	 sätt	 och	 därför	 ansåg	
fastighetsägaren	att	det	var	väldigt	värdefullt	med	en	kompetent	lantmätare.	
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Eftersom	 det	 var	 bostäder	 som	 skulle	 avstyckas	 var	 det	 nödvändigt	 att	 skapa	 en	 extra	
utrymningsväg	 över	 grannfastigheten	 vilket	 behövde	 lösas	 med	 servitut.	 Detta	 ledde	 till	
ytterligare	en	sakägare	som	skulle	påverka	åtgärden.	
	
Det	 var	 även	 svårt	 att	 lösa	 kanalisering	 med	 vatten,	 el	 och	 ventilation	 samt	 tillträde	 till	
stamfastigheten	eftersom	denne	låg	över	gården	och	fastighetsägaren	yrkade	på	starkast	möjliga	
förfoganderätt	 över	 ingången.	 Situationen	 löstes	 genom	 att	 ingången	 ingick	 i	 stamfastigheten	
och	 styckningslotten	 fick	 tillgång	 genom	 att	 en	 gemensamhetsanläggning	 inrättades.	
Konsekvenserna	 här	 blev	 då	 att	 styckningslotten	 som	 nämnts	 blev	 skiftad,	 uppdelad	 i	 flera	
enheter,	eftersom	stamfastigheten	då	hamnar	mitt	i	styckningslotten.	
	
Lantmätaren	 hade	 egentligen	 föredragit	 att	 göra	 tvärtom	 för	 att	 undvika	 skiften.	 För	 många	
skiften	anses	inte	lämpligt	och	uppfyller	således	inte	kraven	på	lämpliga	fastigheter	fullt	ut.	Men	
då	skiften	 inte	anses	 “helt	olämpliga”	ansåg	 lantmätaren	att	det	ändå	var	möjligt	att	 tillgodose	
sökandens	önskemål.	
	
Genom	att	avstycka	bostäderna	som	en	 tredimensionell	 fastighet	delades	bostäderna	upp	 i	 två	
skiften.	Detta	 anses	 inte	 som	 lämpligt	 och	 bör	 enligt	 lantmätaren	 undvikas.	 Genom	att	 istället	
göra	 tvärtom	 hade	 en	 del	 gemensamhetsanläggningar	 och	 servitut	 kunnat	 undvikas	 men	 då	
fastighetsägaren	yrkade	på	att	bostäderna	skulle	utgöra	den	tredimensionella	fastigheten	måste	
lantmätaren	tillgodose	önskemålen	eftersom	det	inte	ansågs	helt	olämpligt.	

3.4.4 Objekt 4 – Tången 4  
Fastigheten	 Tången	 4	 är	 lokaliserad	 vid	Hornstull	 på	 Söder	 i	 Stockholm.	 Innan	 avstyckningen	
bestod	fastigheten	av	bostäder	och	garage.	I	ansökan	yrkade	sökanden	på	att	avstycka	de	delar	
som	 innehöll	 bostäder	 och	 bilda	 en	 tredimensionell	 bostadsfastighet	 av	 dessa,	 se	 svart	
markering	 i	 figur	 17	 nedan.	 Båda	 fastigheterna	 innehades	 av	 samma	 fastighetsägare	 vid	
förrättningen	vilket	gjorde	att	endast	den	sökande	var	sakägare. 

 
Figur	17.	Stockholms	Stad.	2010.	“Tången	4	–	gränsdragning”		
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Figur	18.	Egen	bild.	2016.	“Tången	4”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Då	 fastigheten	 innan	 avstyckningen	 innehöll	 bostäder,	 lokaler	 och	 ett	 stort	 garage	 uppfylldes	
enligt	lantmätaren	kraven	för	en	ändamålsenlig	fastighet.	
	
För	att	kunna	möjliggöra	en	avstyckning	var	den	enda	möjliga	åtgärden	3D-fastighetsbildning	då	
varken	servitut	eller	nyttjanderätter	var	en	annan	lämplig	åtgärd.	Lantmätaren	ansåg	därför	att	
villkoren	enligt	3:1	2:a	stycket	FBL	om	att	“åtgärden	anses	lämpligare	än	alla	andra	åtgärder	för	
att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	var	uppfyllda.	
	
Övriga	 villkor	 i	 3:1a	 FBL	 om	 funktionella	 fastigheter	 genom	 inrättande	 av	 gemensamhets-
anläggningar	 och	 rättigheter	 samt	 att	 åtgärden	 anses	 lämplig	 med	 hänsyn	 till	 byggnadens	
konstruktion	 och	 anläggning	 är	 och	 mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	 uppnåddes	 likaså.	 Även	
villkoret	i	3:3	FBL	om	att	åtgärden	inte	är	i	strid	med	detaljplan	ansågs	uppfyllt.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet?  
Fastigheten	bestod	innan	avstyckningen	av	bostadsrätter,	en	gård	samt	ett	stort	garage	med	tre	
våningar.	 Fastighetsägaren	ville	 sälja	bostäderna	 till	 en	bostadsrättsförening	och	ansåg	att	det	
var	 mer	 attraktivt	 med	 en	 renodlad	 bostadsfastighet	 som	 inte	 inbegriper	 andra	 ändamål	 än	
bostäder.	
		
Anledningen	 var	 att	 det	 under	 2009	 rådde	 ekonomisk	 kris	 och	 det	 var	mycket	 svårt	 att	 sälja	
bostäderna	 till	 en	 bostadsrättsförening	 då	 priserna	 samt	 månadsavgifterna	 blev	 för	 höga	 om	
både	garaget	och	utegården	skulle	ingå	i	fastigheten.	
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Genom	 att	 avstycka	 bostäderna	 från	 resterande	 del	 av	 fastigheten	 påverkades	 inte	 den	
bostadsrättsförening	som	köpte	styckningslotten	av	det	stora	garaget	och	gården.	Genom	att	3D-
avstycka	möjliggjordes	att	priserna	för	bostadsrätterna	kunde	sänkas	samtidigt	som	avgifterna	i	
föreningen	blev	lägre	vilket	gjorde	fastigheten	mer	attraktiv	för	en	bostadsrättsförening.	
		
Ytterligare	 en	 anledning	 till	 valet	 att	 avstycka	 bostäderna	 var	 att	 brandutrymning	 för	 den	
traditionella	 fastigheten	 från	 gården	 ned	 i	 garaget	 möjliggjordes,	 vilket	 var	 ett	 krav	 för	 att	
fastighetsägaren	skulle	kunna	erhålla	bygglov	för	planerad	nybyggnation	av	bostäder	på	gården.	
Hade	 garaget	 avstyckats	 hade	 brandutrymningen	 varit	 tvungen	 att	 lösas	 med	 servitut/	
nyttjanderätter	vilket	nu	kunde	undvikas.	
	
Till	 sist	 möjliggjorde	 avstyckningen	 av	 bostäder	 att	 den	 bostadsrättsförening	 som	 köpte	
bostäderna	 inte	 riskerade	att	bli	 en	oäkta	 förening.	En	bostadsrättsförening	 skulle	annars	 inte	
haft	samma	intresse	av	att	förvärva	bostäderna.	

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
Fastighetsägaren	 hade	 önskemål	 att	 en	 bostadsrättsförening	 skulle	 ha	 lokalerna	 som	 var	 på	
bottenvåningen	samt	att	garaget,	gården	och	planen	under	bottenvåningen	i	bostadsfastigheten	
skulle	utgöra	den	traditionella	fastigheten.	
	
Enligt	 fastighetsägaren	 löpte	 processen	 som	 ett	 samspel	 mellan	 fastighetsägaren	 och	
lantmätaren	och	fastighetsägaren	var	inte	mer	involverad	än	denne	behövde.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Inga	specifika	problem	uppstod,	men	processen	tog	lång	tid.	

3.4.5 Objekt 5 – Krejaren 2  
Fastigheten	Krejaren	2	är	lokaliserad	ovanpå	Åhlénshuset	på	Östermalmstorg	i	Stockholm.	Innan	
avstyckningen	 bestod	 ursprungsfastigheten	 av	 handelslokaler	 och	 denna	 bebyggdes	 med	 två	
våningar	som	idag	utgörs	av	bostäder.	 I	ansökan	yrkade	sökande	på	att	avstycka	de	delar	som	
innehåller	bostäder	och	bilda	en	tredimensionell	bostadsfastighet,	se	svart	markering	i	figur	19	
nedan.	Fastigheten	ägdes	av	Stockholms	Stad	men	var	upplåten	med	tomträtt	vilket	innebar	att	
både	fastighetsägaren	samt	tomträttshavaren	var	sakägare	vid	förrättningen.	

 
Figur	19.	Stockholms	Stad.	2009.	“Krejaren	2	–	gränsdragning”	
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Figur	20.	Egen	bild.	2016.	“Krejaren	2”	

Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för varje studerat objekt i 
undersökningen?  
Då	 bygglov	 fanns	 ansåg	 lantmätaren	 att	 en	 ändamålsenlig	 fastighet	 bildades	 eftersom	
användningen	då	blev	olika	för	stamfastigheten	och	styckningslotten.	
	
För	att	kunna	möjliggöra	en	avstyckning	av	bostäderna	fanns	det	inga	andra	möjliga	åtgärder	än	
3D-bildning	 och	 lantmätaren	 ansåg	 därför	 att	 villkoren	 enligt	 3:1	 2:a	 stycket	 FBL	 om	 att	
“åtgärden	anses	lämpligare	än	alla	andra	åtgärder	för	att	tillgodose	det	avsedda	ändamålet”	var	
uppfyllda.	
	
Övriga	 villkor	 i	 3:1a	 FBL	 om	 funktionella	 fastigheter	 genom	 inrättande	 av	 gemensamhets-
anläggningar	 och	 rättigheter	 samt	 att	 åtgärden	 anses	 lämplig	 med	 hänsyn	 till	 byggnadens	
konstruktion	 och	 anläggning	 ansågs	 också	 uppfyllda.	 Även	 villkoret	 att	 en	mer	 ändamålsenlig	
förvaltning	uppnås	 samt	att	 villkoret	 i	3:3	FBL	om	att	 åtgärden	 inte	var	 i	 strid	med	detaljplan	
ansågs	vara	uppfyllda.	

Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att avstycka bostaden/lokalen i 
det studerade objektet till en 3D-fastighet? 
Då	det	rörde	sig	om	en	nybyggnation	togs	beslutet	att	bilda	två	separata	fastigheter	eftersom	det	
handlade	 om	 verksamheter	 med	 skilda	 användningsändamål.	 Möjligheten	 att	 hela	 byggnaden	
skulle	 vara	 en	 och	 samma	 fastighet	med	 en	 bostadsrättsförening	 som	hyr	 ut	 de	 kommersiella	
delarna	ansågs	inte	vara	lämpligt	enligt	fastighetsägaren	då	detta	skulle	medföra	att	föreningen	
blev	oäkta.	Att	bygga	hyresrätter	var	inte	heller	aktuellt	i	relation	till	byggnationskostnaderna	på	
den	specifika	platsen	och	en	sådan	investering	skulle	inte	bli	ekonomiskt	lönsam.		
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Det	enda	alternativet	 för	att	ha	bostadsrätter	och	kommersiella	 lokaler	 i	 samma	byggnad	med	
lönsamt	resultat	och	den	aktuella	fördelningen	var	att	stycka	av	bostadsfastigheten.	Alternativet	
till	att	 fastighetsbilda	tredimensionellt	hade	varit	att	behålla	de	olika	verksamheterna	i	samma	
byggnad	 vilket	 hade	 lett	 till	 en	 oäkta	 bostadsrättsförening.	 Eftersom	 bostäderna	 utgjorde	 en	
liten	tredimensionell	volym	ville	fastighetsägaren	att	denna	del	skulle	avstyckas	då	det	var	mer	
önskvärt	att	behålla	den	större	fastigheten	som	en	traditionell	fastighet.		

Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen för det studerade 
objektet? 
I	det	här	specifika	fallet	var	staden	tomträttshavare	och	visste	att	en	tredimensionell	fastighets-
bildning	var	en	förutsättning	för	att	kunna	genomföra	bygget.	Vid	nybyggnation	är	det	önskvärt	
att	 få	 ner	 antalet	 gemensamhetsanläggningar	 och	 det	 gjordes	 därför	 mycket	 arbete	 med	 att	
försöka	 separera	 installationer	 och	 styrsystem	 så	 långt	 som	 det	 var	 möjligt	 för	 att	 få	 en	
fungerande	fastighetssamverkan.	

Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade objektet? 
Eftersom	 det	 var	 samma	 ägare	 till	 stamfastighet	 och	 styckningslotten	 uppstod	 inga	 interna	
stridigheter.	 Däremot	 tidskrävande	 för	 förrättningslantmätaren	 och	 sakkunnig	 fastighetsägare	
att	 ta	 fram	 förståeliga	 ritningar	 över	 byggnaden.	 Eftersom	 att	 det	 rörde	 sig	 om	 en	
tomträttsfastighet	 kunde	 inga	 officialservitut	 bildas	 inom	 förrättningen	 utan	 samtliga	 servitut	
blev	avtalsservitut	vilket	krävde	mer	diskussion.	

3.5 Tabell över resultatet 
Orsaker	till	varför	lokalerna	avstyckades	till	3D-fastigheter	sammanfattas	i	tabell	1	nedan.	

Fastighet 

Styckade av 
lokalerna för att 
möjliggöra 
försäljning av 
dem 

Styckade av 
lokaler ty 
ägaren ville ej 
förvalta dessa 

Bostadsrättsföreninge
n var/riskerade att bli 
oäkta om den hade 
kvar lokalerna i sin 
ägo 

Styckade av 
lokalerna för att 
sälja 
bostadsfastigheten 

Gråberget 23 x x x  

Gropen 6    x 

Sjömannen 7 x  x  
Tabell 1 
 

Orsaker	till	varför	bostäderna	avstyckades	till	3D-fastigheter	sammanfattas	i	tabell	2	nedan.	

Fastighet 

Byggde 
ägarlägenheter, 
vilka är en form 
av 3D-fastighet 

Styckade av 
bostäder ty 
ägaren ville 
ej förvalta 
dessa 

Styckade av 
bostäderna för 
att sälja dem 

Styckade av 
bostäderna ty 
de utgjorde 
minst volym 

Styckade av 
bostäderna för att 
behålla kontroll 
över styrsystem 
och elcentraler 

Stallmästaren 5 x     

Bulten 19  x   x 

Harpan 27     x 

Tången 4   x   

Krejaren 2    x  
Tabell 2 
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Fastighetsägarnas	önskemål	inför	förrättningen	sammanfattas	i	tabell	3	nedan.	

Fastighet 

Inga specifika 
krav 

Särskilja användnings- 
ändamålen åt 

Vad som skulle 
lösas med servitut/ 
gemensamhets- 
anläggningar 

Önskemål om vilken 
styckningslott som 
skulle vara 3D-
fastighet 

Gråberget 23 x    

Gropen 6  x   

Sjömannen 7  x   

Stallmästaren 5   x  

Bulten 19   x  

Harpan 27   x  

Tången 4     

Krejaren 2   x x 
Tabell 3 
 
Svårigheter	som	uppstod	under	förrättningsprocessen	sammanfattas	i	tabell	4	nedan.	

Fastighet 

Bestämma 
gränsdragningen 
mellan 
fastigheterna 

Inga 
svårigheter 

Bestämma 
andelstal för 
gemensamhets- 
anläggningar 

Bestämma hur 
ledningar för 
vatten, el och 
ventilation 
skulle lösas 

Hitta/skapa 
korrekta 
ritningar 

Gråberget 23 x     

Gropen 6 x     

Sjömannen 7  x    

Stallmästaren 5   x   

Bulten 19   x  x 

Harpan 27 x   x  

Tången 4  x    

Krejaren 2     x 
Tabell 4 
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4. Diskussion och slutsats  

4.1 Hur har utvalda lämplighetsvillkor i 3:e kap FBL uppfyllts för 
varje studerat objekt i undersökningen? 
Vid	analys	av	hur	lämplighetsvillkoren	för	varje	objekt	har	uppfyllts	har	följande	paragrafer	i	3:e	
kapitlet	FBL	undersökts	
	

• Fastigheterna	är	lämpliga	för	sitt	ändamål	enligt	(3:1	FBL)	
• Åtgärden	 anses	 lämpligare	 än	 alla	 andra	 åtgärder	 för	 att	 tillgodose	 det	 avsedda	

ändamålet	(3:1	2:a	stycket	FBL)	
• Åtgärden	 anses	 vara	 motiverad	 men	 hänsyn	 till	 byggnadens	 konstruktion	 och	

användning	och	ägnad	att	leda	till	en	mer	ändamålsenlig	förvaltning	(3:1a	FBL)	
• Rättigheter	som	krävs	har	tillförsäkrats	och	fastigheterna	är	funktionella	(3:1a	FBL)	
• Fastigheterna	strider	inte	mot	gällande	detaljplan	(3:2	FBL)	

	
Det	avsnitt	som	är	mest	väsentligt	att	uppfylla	för	att	kunna	gå	vidare	med	3D-avstyckningen	är	
3:1	2:a	stycket	FBL	om	att	 “åtgärden	anses	 lämpligare	än	alla	andra	åtgärder	 för	att	 tillgodose	
det	avsedda	ändamålet”.	
	
Här	har	samtliga	lantmätare	för	objekten	resonerat	att	det	inte	finns	några	alternativa	åtgärder	
för	 att	 kunna	 bilda	 en	 ny	 fastighet	 med	 ett	 annat	 ändamål	 eftersom	 åtgärden	 rör	 sig	 om	 en	
avstyckning.	Lantmätarna	för	samtliga	studerade	objekt	har	således	agerat	helt	i	enighet	med	de	
resonemang	 som	 lantmätare	 Björn	 De	 Maré	 (2016b)	 förde	 i	 avsnitt	 2.2.1	 om	 att	 en	 3D-
fastighetsbildning	är	det	enda	möjliga	alternativet	vid	en	avstyckning.	I	propositionen	fördes	det	
resonemang	 om	 att	 det	 finns	 tre	 alternativ	 som	 endera	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 villkoret	 att	
åtgärden	 är	 lämpligare	 än	 alla	 andra	 åtgärder	 skall	 anses	 uppfyllt.	 Ett	 av	 alternativen	 var	 att	
åtgärden	 inte	 kan	 uppnås	 genom	 de	 vanliga	 fastighetsbildningsåtgärderna	 och	 eftersom	 en	
separation	 av	 bostäder	 och	 lokaler	 inte	 kan	 uppnås	 genom	 exempelvis	 servitut	 eller	
nyttjanderätter	uppfylls	villkoret	i	3:1	2:a	stycket	FBL	för	samtliga	av	de	studerade	objekten.	
	
Ett	av	objekten,	Stallmästaren	5,	var	under	produktion	och	därför	var	lantmätaren	tvungen	att	ta	
hänsyn	till	ytterligare	ett	villkor	om	att	 fastigheten	skall	väntas	 få	användning	för	sitt	ändamål	
inom	en	nära	 framtid	 för	att	 avstyckningen	skulle	kunna	genomföras.	Eftersom	den	planerade	
bebyggelsen	endast	kunde	genomföras	om	fastighetsbildningsåtgärden	blev	av	samt	att	 tydliga	
tecken	 från	 sökande	 också	 påvisade	 att	 bebyggelsen	 skulle	 genomföras	 ansåg	 lantmätaren	 att	
aktualitetsvillkoret	i	3:1a	2:a	stycket	FBL	var	uppfyllt	och	handlade	i	enighet	med	propositionens	
resonemang.	Ytterligare	en	 lagregel	 som	var	 tvungen	att	motiveras	extra	 i	 Stallmästaren	5	var	
kravet	 på	 att	 3D-fastigheten	måste	 inrymma	 en	 byggnad	 eller	 anläggning	 och	 således	 får	 inte	
avstyckningen	avse	 luft.	Eftersom	byggnaden	 inte	var	uppförd	men	då	starka	 incitament	 fanns	
för	att	genomförandet	av	bebyggelsen	skulle	ske	kunde	avstyckningen	genomföras.	
	
I	3:1	FBL	återfinns	varaktighetsvillkoret	som	säger	att	åtgärden	skall	avse	ett	långsiktigt	behov.	
Propositionen	menar	då	på	att	den	anläggning	som	skall	utgöra	ändamålet	i	fastigheten	måste	ha	
en	 lång	 livstid	 för	 att	 varaktigheten	 uppfylls.	 För	 samtliga	 objekt	 som	 studerats	 uppfyller	 de	
nybildade	 fastigheterna	 kravet	 på	 att	 de	 kommer	 bestå	 oavsett	 framtida	 fastighetsägare	 –	
bostäderna	 kan	 ägas	 oavsett	 bostadsrättsförening	 och	 de	 kommersiella	 lokalerna	 är	 inte	
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beroende	av	den	aktuella	fastighetsägaren.	De	nybildade	fastigheterna	är	således	oberoende	av	
ägare	 och	 kommer	 även	 i	 framtiden	 kunna	utgöra	 fastigheter	med	bostads-	 och	 kommersiella	
ändamål.	
	
För	 villkoret	 om	 att	 åtgärden	 skall	 anses	 vara	 motiverad	 men	 hänsyn	 till	 byggnadens	
konstruktion	 och	 användning	 och	 ägnad	 att	 leda	 till	 en	mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	menar	
propositionen	 att	 en	 nyttoeffekt	 skall	 uppstå.	 Här	 måste	 förrättningslantmätaren	 ur	 ett	
förvaltningsperspektiv	kunna	visa	att	det	är	mer	gynnsamt	att	ansvaret	på	 förvaltningen	delas	
upp	på	verksamhetsutövarna.	Fastighetsägaren	av	Gråberget	23	valde	att	stycka	av	lokalerna	av	
två	 anledningar,	 varav	 ena	 var	 att	 de	 inte	 ville	 förvalta	 lokaler	 eftersom	det	 låg	 utanför	 deras	
kompetens.	 Även	 fastighetsägaren	 för	 Bulten	 19	 hade	 förbättrad	 förvaltning	 som	 motiv	 att	
genomföra	avstyckningen	eftersom	bostäder	inte	låg	inom	deras	affärskoncept	och	utanför	deras	
förvaltningskompetens.	
	
Således	har	 fastighetsägarna	 för	 flera	av	de	 studerade	objekten	 själva	önskat	att	 få	 genomföra	
avstyckningen	 för	 att	 inte	 behöva	 förvalta	 fastighetsändamål	 som	 låg	 utanför	 deras	
förvaltningskompetens.	Kraven	på	att	en	mer	ändamålsenlig	förvaltning	uppnås	bör	därför	vara	
uppfyllda	eftersom	den	tredimensionella	avstyckningen	delar	upp	ändamålen	i	olika	fastigheter.	
Propositionen	 menar	 då	 på	 att	 en	 sådan	 avstyckning	 bör	 kunna	 genomföras	 vilket	 även	
lantmätarna	har	ansett.	
	
De	 två	 sista	 undersökta	 villkoren	 som	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 avstyckningen	 skall	 kunna	
genomföras	är	att	en	ändamålsenlig	fastighet	bildas,	att	den	inte	strider	mot	detaljplan	samt	att	
nödvändiga	 rättigheter	 har	 tillförsäkrats	 så	 att	 en	 funktionell	 fastighet	 uppstår.	 För	 att	 en	
ändamålsenlig	fastighet	skall	bildas	tittar	lantmätarna	främst	på	vilken	användning	detaljplanen	
menar	 att	 fastigheten	 skall	 ha.	 Om	 detaljplanen	 medger	 både	 bostäder	 och	 handel	 finns	
möjligheten	 att	 separera	 dessa	 ändamål	 i	 flera	 fastigheter	 som	 då	 anses	 ändamålsenliga,	
samtidigt	 som	 de	 inte	 strider	 mot	 detaljplanen	 eftersom	 ändamålet	 finns	 nämnt	 där.	 För	
samtliga	 objekt	 utom	 ett	 ändras	 inte	 användningen	 av	 fastigheterna	 efter	 avstyckningen.	 För	
Harpan	 27	 däremot	 ville	 fastighetsägaren	 ändra	 användning	 från	 telekomstation	 till	 bostäder	
efter	 avstyckningen.	 Detta	 var	 möjligt	 då	 ett	 bygglov	 hade	 erhållits	 och	 således	 ansåg	
lantmätaren	att	villkoret	om	ändamålsenlig	fastighet	enligt	3:2	FBL	uppfylldes.	
	
Till	 sist	 är	 det	 som	 nämndes	 ovan	 lantmätarens	 uppgift	 att	 se	 till	 att	 funktionella	 fastigheter	
bildas	 vilket	 aktualiseras	 genom	 bildande	 av	 servitut	 och	 gemensamhetsanläggningar.	 Just	
fastighetssamverkan	är	mycket	väsentligt	vid	3D-fastighetsbildning.	Genom	att	åtgärder	 för	att	
möjliggöra	 fastighetssamverkan	 vidtas	 vid	 3D-åtgärden	 anser	 lantmätarna	 att	 funktionella	
fastigheter	bildas	och	kraven	i	3:e	kapitlet	FBL	anses	uppfyllda.	
	
Efter	 en	 närmare	 genomgång	 av	 hur	 samtliga	 villkor	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL	 angående	 3D-
fastighetsbildning	har	uppfyllts	kan	det	konstateras	att	det	är	en	fråga	som	är	mycket	beroende	
av	den	specifika	fastigheten	och	dess	förutsättningar.	Lantmätaren	måste	i	varje	unikt	fall	göra	
en	personlig	bedömning	om	huruvida	 fastigheten	uppfyller	 resonemangen	 i	propositionen	och	
det	är	 svårt	 att	 generalisera	 tillvägagångssättet.	Varje	 fastighet	är	unik	och	 inga	 fall	 är	 likt	det	
andra.	Det	är	även	en	komplex	fråga	att	avgöra	huruvida	samtliga	av	dessa	villkor	kommer	att	
anses	 ha	 varit	 uppfyllda	 vid	 en	 tillbakablick	 på	 objekten	 och	 förrättningstidpunkten	 eftersom	
effekterna	 som	uppstår	på	grund	av	avstyckningen	ännu	 inte	är	kända.	Detta	beror	på	att	3D-
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fastigheter	fortfarande	är	relativt	nytt	och	det	finns	få	jämförelseobjekt	för	lantmätarna	att	dra	
paralleller	 ifrån.	 Det	 är	 därför	 svårt	 att	 veta	 om	 avstyckningen	 exempelvis	 leder	 till	 en	 mer	
ändamålsenlig	förvaltning	eller	tvärtom.	
	
Lantmätarna	vet	således	inte	om	fastigheterna	som	hittills	har	bildats	genom	3D-avstyckningar	
är	100	%	lämpliga	med	avseende	på	samtliga	krav	som	ställs	i	propositionen	och	FBL	eftersom	
det	ännu	inte	skett	några	prövningar	i	domstol	och	därför	inte	finns	någon	praxis	att	hänvisa	till	
när	förrättningsbesluten	fattas	(Larsson,	2016).	Det	är	först	om	10-15	år	som	det	kommer	visa	
sig	ifall	det	uppstår	förvaltningsproblem	och	i	dagsläget	baseras	besluten	på	det	som	anses	vara	
lämpligast	utifrån	samtal	med	fastighetsägaren. 

4.2 Vilka faktorer har påverkat att fastighetsägaren valde att 
avstycka bostaden eller lokalen i det studerade objektet till en 3D-
fastighet?  
De	faktorer	som	har	påverkat	valet	av	styckningsdel	kan	delas	upp	i	tre	kategorier:	ekonomiska,	
juridiska	 samt	praktiska.	De	ekonomiska	 faktorerna	är	 sådana	där	exempelvis	 lönsamhet	eller	
affärsmässighet	 har	 påverkat	 beslutet.	 De	 juridiska	 faktorerna	 är	 sådana	 där	 lagar	 och	
regleringar	har	påverkat	beslutet.	Till	sist	utgörs	de	praktiska	 faktorerna	av	de	situationer	där	
fastighetsägaren	själv	haft	motiv	 till	 att	göra	på	ett	 specifikt	 sätt	 som	varken	varit	ekonomiskt	
eller	juridiskt.	
	
De	ekonomiska	faktorer	som	har	påverkat	valet	att	avstycka	lokaler	till	3D-fastigheter	har	varit	
att	 fastighetsägaren	 vill	 behålla	 bostäderna	 i	 egen	 ägo	 och	 sälja	 av	 de	 kommersiella	 delarna.	
Avstyckningen	 har	 i	 flera	 fall	 varit	 nödvändig	 för	 att	 den	 ägande	 bostadsrättsföreningen	 skall	
kunna	 bli	 en	 äkta	 bostadsrättsförening	 och	 motivet	 bakom	 att	 avstycka	 lokalen	 var	 då	 av	
ekonomiska	skäl.	Det	har	då	ansetts	mest	lönsamt	att	behålla	bostäderna	som	den	traditionella	
fastigheten	 och	 stycka	 av	 lokalerna	 för	 att	 sedan	 försälja	 dessa.	 Till	 sist	 har	 det	 för	 ett	 objekt	
ansetts	mer	ekonomiskt	fördelaktigt	att	stycka	av	de	kommersiella	delarna	av	fastigheten	för	att	
möjliggöra	försäljningen	av	en	ren	bostadsfastighet.	Det	ansågs	fördelaktigare	att	ändamålen	var	
uppdelade	för	att	på	så	sätt	kunna	erhålla	ett	högre	pris.	
	
De	ekonomiska	faktorer	som	har	påverkat	valet	att	avstycka	bostäder	till	3D-fastigheter	har	för	
alla	 objekt	 varit	 rent	 affärsmässiga.	 Bostäderna	 avstyckades	 i	 flera	 fall	 för	 att	 möjliggöra	 en	
försäljning	av	dessa	till	en	bostadsrättsförening	där	det	är	mer	ekonomiskt	fördelaktigt	att	sälja	
en	renodlad	bostadsfastighet	både	ur	prissynpunkt	men	även	då	risken	att	bli	en	oäkta	förening	
försvinner.	Även	vid	nybyggnation	var	det	 lönsammare	att	avstycka	bostäderna	då	det	inte	var	
möjligt	 att	 kombinera	 kommersiella	 fastigheter	med	 bostäder	 utan	 att	 bostadsrättsföreningen	
skulle	bli	oäkta.	Till	sist	fanns	motivet	att	bostäder	inte	ingick	i	fastighetsägarens	affärsplan	och	
således	skulle	säljas	av	–	därför	togs	beslutet	att	stycka	av	bostäderna.	
	
Vid	 analys	 av	 de	 juridiska	 faktorer	 som	 påverkat	 avstyckningarna	 är	 det	 främst	 objektet	
Stallmästaren	5som	sticker	ut.	Eftersom	planen	med	byggnationen	var	att	bilda	ägarlägenheter	
var	 de	 som	 fastighetsägare	 tvungna	 att	 göra	 en	 3D-avstyckning	 av	 luftutrymmet	 ovanpå	 den	
befintliga	hyresfastigheten	för	att	därefter	kunna	bilda	ägarlägenheterna.	Här	fanns	det	således	
inga	alternativa	lösningar	på	styckningsdel	eftersom	ägarlägenheter	är	en	form	av	3D-fastighet	
som	krävde	att	luftutrymmet	avstyckades	tredimensionellt.	
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De	 sista	 faktorer	 som	 påverkat	 valet	 av	 styckningsdel	 är	 de	 praktiska.	 I	 fler	 fall	 var	 det	
förvaltningsmässigt	 mer	 fördelaktigt	 att	 avstycka	 lokalen/bostäderna	 då	 det	 inte	 ingick	 i	
fastighetsägarens	 kompetensområde	 att	 förvalta	 detta	 ändamål.	 I	 fallet	 med	 ägarlägenheter	
fanns	motiven	att	ägarlägenhet	medför	en	annan	frihet	för	fastighetsägaren	än	vid	en	bostadsrätt	
vilket	 gjorde	 att	 valet	 av	 upplåtelseform	 blev	 enklare	 och	 således	 påverkade	 valet	 av	
styckningsdel.	Den	sista	tydliga	praktiska	faktorn	är	att	fastighetsägaren	genom	att	avstycka	en	
viss	 del	 kan	 bibehålla	 kontrollen	 över	 ett	 område	 i	 fastigheten	 som	 är	 viktigt	 för	
fastighetsägarens	 verksamhet	 och	 på	 så	 sätt	 undvika	 att	 tillgång	 till	 utrymmet	 löses	 genom	
servitut	och	gemensamhetsanläggningar.	
	
En	 tydlig	 röd	 tråd	 som	 kan	 observeras,	 oavsett	 bakomliggande	 faktorkategori,	 är	 att	 för	
majoriteten	av	objekten	har	 fastighetsägaren	valt	 att	 avstycka	den	del	 som	skall	 försäljas.	Här	
har	 det	 inte	 varit	 några	 skiljaktigheter	 huruvida	 styckningsdelen	 utgjorts	 av	 bostäder	 eller	
lokaler	utan	det	har	varit	den	potentiella	försäljningen	som	avgjort.	Avstyckning	av	bostäderna	
påverkades	 mycket	 av	 affärsmässiga	 faktorer	 då	 en	 renodlad	 bostadsfastighet	 ansågs	
attraktivare	och	skulle	generera	ett	högre	pris	vid	en	potentiell	försäljning.	
	
Till	 sist	 kan	 det	 observeras	 att	 valet	 av	 styckningsdel	 till	 stor	 del	 beror	 av	 den	 affärsmässiga	
verksamhet	 som	 skall	 bedrivas	 i	 de	 olika	 fastigheterna,	 exempelvis	 telekomstation	 eller	
handelsverksamhet,	 samt	vilka	 färdigheter	 inom	förvaltning	som	fastighetsägaren	besitter.	Det	
är	 tydligt	 att	 fastighetsägarna	 i	 största	 möjliga	 mån	 har	 velat	 undvika	 servitutslösningar	 och	
gemensamhetsanläggningar	 för	de	delar	av	 fastigheten	som	är	viktiga	 för	deras	verksamheter,	
exempelvis	installationer,	tillträde	och	driftenheter,	och	att	det	då	varit	smidigare	att	stycka	av	
den	 del	 av	 fastigheten	 som	 inte	 innefattas	 av	 dessa,	 även	 om	 lantmätaren	 ur	 en	
lämplighetssynpunkt	ansåg	det	lämpligare	att	göra	tvärtom.	

4.3 Vilka önskemål hade fastighetsägaren i förrättningsprocessen 
för det studerade objektet?  
För	somliga	objekt	hade	fastighetsägarna	flertalet	önskemål	och	krav	medan	andra	endast	ville	
genomföra	 den	 tredimensionella	 fastighetsbildningen.	 I	 de	 fall	 då	 ägaren	 inte	 hade	 några	
önskemål	kring	förrättningens	genomförande	rörde	det	sig	om	bostadsrättsföreningar	som	ville	
avyttra	 kommersiella	 lokaler	 samt	 fastighetsägare	 som	 ville	 genomföra	 avstyckningen	 för	 att	
möjliggöra	en	framtida	försäljning	av	bostäderna.		
	
Den	generella	åsikten	tycks	vara	att	fastigheterna	ska	vara	oberoende	av	varandra	i	den	mån	det	
är	 möjligt	 och	 att	 antalet	 gemensamhetsanläggningar	 skall	 minimeras.	 I	 de	 fall	 då	
fastighetsägaren	ska	behålla	den	kommersiella	delen	vid	avstyckningen	av	bostäder	är	det	 inte	
ovanligt	med	önskemål	om	vilka	delar	och	installationer	i	byggnaden	som	ska	lösas	med	servitut	
och	 vad	 som	 skall	 användas	 som	 gemensamhetsanläggningar.	Dessa	 önskemål	 baseras	 på	 vad	
den	 kommersiella	 affärsverksamheten	 går	 ut	 på	 och	 vad	 som	 är	 mest	 gynnsamt	 för	 den	
traditionella	 fastigheten.	 Även	 i	 det	 fall	 då	 ägarlägenheter	 byggdes	 ovan	 på	 en	 hyresfastighet	
hade	fastighetsägaren	mycket	specifika	önskemål	för	att	underlätta	förvaltningen	av	den	redan	
befintliga	 fastigheten	genom	att	 i	största	möjliga	mån	undvika	gemensamhetsanläggningar	och	
istället	lösa	majoriteten	av	alla	åtgärder	genom	servitut.	
	



	 39		

Det	framgår	tydligt	att	det	vanligen	är	de	fastighetsägare	som	bedriver	någon	sorts	affärsmässig	
verksamhet	 som	 har	 mer	 att	 önska	 inför	 förrättningen.	 Detta	 då	 de	 har	 specifika	 områden	 i	
fastigheten	 som	 måste	 tryggas	 för	 att	 verksamheten	 skall	 kunna	 bedrivas	 smidigt	 även	 efter	
avstyckningen.	Ett	företag	med	anställda	som	behöver	obegränsad	tillgång	till	installationer	kan	
därför	 föredra	 att	 porten	 eller	 ingången	 ingår	 i	 den	 kommersiella	 fastigheten	 och	 att	 den	
avstyckade	bostadsfastigheten	får	istället	nyttja	den	med	servitut.	I	de	fall	där	den	traditionella	
fastigheten	utgörs	av	handel	och	kontor	är	det	vanligt	 förekommande	med	önskan	om	mycket	
separata	installationer	för	att	vara	självständiga	i	den	utsträckning	det	är	möjligt.	
	
Fastighetssamverkan	är	således	av	större	betydelse	 för	denna	 typ	av	 fastighetsägare	och	de	är	
mycket	måna	om	att	samtliga	lösningar	blir	så	effektiva	som	möjligt.	De	undviker	gärna	servitut	
och	gemensamhetsanläggningar	i	största	möjliga	mån	och	genom	att	redan	innan	förrättningen	
ha	 tydliga	 idéer	 om	 hur	 fastighetssamverkan	 skall	 lösas	 tryggar	 fastighetsägaren	 att	
fastigheterna	efter	avstyckningen	är	utformande	på	det	sättet	som	är	mest	attraktivt	 för	deras	
verksamheter.		
	
Lantmätaren	har	därför	 en	mycket	 viktig	 roll	 i	 detta	 skede	 eftersom	det	 är	dennes	uppgift	 att	
tillgodose	 sökandes	önskemål	 samtidigt	 som	åtgärderna	måste	anses	 lämpliga.	Något	 som	kan	
vara	mycket	intressant	är	att	de	önskemål	som	dagens	fastighetsägare	har	kan	skilja	sig	helt	från	
hur	 en	 kommande	 fastighetsägare	 hade	 valt	 att	 agera.	 Exempelvis	 leder	 servitutslösningar	
istället	 för	gemensamhetsanläggningar	 till	 att	ägaren	av	den	 tjänande	 fastigheten	 får	en	större	
förvaltningsbelastning	och	större	kostnader	då	servitutsinnehavarna	 inte	har	någon	skyldighet	
att	betala	för	underhåll	och	förvaltning.	Vid	en	framtida	överlåtelse	kan	problem	uppstå	om	den	
nya	fastighetsägaren	inte	anser	att	servitutslösningen	är	den	mest	attraktiva.	Således	kanske	det	
som	 en	 fastighetsägare	 efterfrågar	 idag	 inte	 anses	 som	 den	 bästa	 lösningen	 för	 någon	 som	
förvärvar	 fastigheten	 senare.	 Dock	 är	 problemen	 i	 dagsläget	 oundvikliga	 eftersom	 det	 är	
fastighetsägarens	önskemål	som	skall	tillgodoses	så	länge	de	inte	anses	olämpliga.	Det	är	således	
alltid	 en	 avvägning	 mellan	 det	 fastighetsägaren	 önskar	 att	 genomföra	 mot	 vad	 som	 anses	
lämpligt	enligt	lag	och	förarbeten.		

4.4 Vilka problem uppstod under förrättningen för det studerade 
objektet? 
För	samtliga	objekt	har	gränsdragningen	ansetts	vara	en	problematisk	och	tidskrävande	del	av	
förrättningsprocessen.	Detta	då	varje	objekt	är	unikt	och	det	inte	går	att	använda	schabloner	vid	
gränsdragningen.	Samtidigt	som	några	fastighetsägare	efterfrågar	att	gränserna	skall	dras	på	ett	
särskilt	 sätt	 för	 att	 inkludera	 specifika	 installationer	 eller	 utrymmen,	 en	 gränsdragning	 som	
lantmätaren	i	vanliga	fall	inte	skulle	ha	rekommenderat,	blir	processen	mer	tidskrävande	än	vid	
en	traditionell	förrättning.	
	
Att	avgöra	vilka	 funktioner	som	skall	utgöras	av	servitut,	gemensamhetsanläggning	eller	 ingå	 i	
respektive	fastighet	har	också	ansetts	problematiskt.	Detta	därför	att	somliga	fastighetsägare	har	
efterfrågat	att	delar	som	vanligen	bör	utgöra	gemensamhetsanläggningar	skall	ingå	i	fastigheten	
medan	andra	velat	använda	servitutsåtgärder	 istället.	Då	har	 lantmätaren	fått	avgöra	huruvida	
fastighetsägarens	önskemål	varit	 lämpliga	och	 inte	strider	mot	 lagen	och	handlat	därefter.	Här	
tillkommer	 även	 problemen	 med	 att	 bestämma	 fastigheternas	 andelstal	 i	 gemensamhets-
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anläggningarna.	Detta	då	det	är	svårt	att	bedöma	hur	mycket	anläggningen	kommer	att	nyttjas	
av	respektive	fastighet	vilket	innebär	att	beslutet	måste	baseras	på	uppskattningar.		
	
Hänsyn	måste	 därför	 då	 tas	 till	 vad	 som	 är	 rättvist	 och	 vad	 som	 anses	 rimligt.	 Ytterligare	 ett	
problem	 uppstår	 när	 en	 gemensamhetsanläggning	 har	 större	 betydelse	 för	 en	 utav	 de	
deltagande	 fastigheterna	 genom	att	 det	 där	 exempelvis	 finns	 ett	 större	 behov	 av	 reparationer	
och	 underhåll.	 För	 studerat	 objekt	 Bulten	 19	 var	 det	 otroligt	 viktigt	 för	 fastighetsägaren	 av	
stamfastigheten	 att	 säkra	 sitt	 inflytande	 över	 den	 gemensamhetsanläggning	 som	 bestod	 av	
bostadsfastigheternas	 innergård.	Detta	då	taket	även	utgjorde	tätskiktet	handelsverksamheten.	
För	 handelsfastigheten	 är	 det	 således	mycket	 viktigt	med	 kontinuerligt	 underhåll	 och	 snabba	
reparationer	 vid	 läckage	 medan	 bostadsfastigheten	 kanske	 inte	 anser	 att	 gården	 behöver	
underhållas	 lika	 frekvent.	Här	gäller	det	att	på	ett	smidigt	och	effektivt	sätt	samordna	de	olika	
intressen	 som	 finns	 och	 exempelvis	 reglera	 anläggningen	 genom	 andelstalen	 så	 att	 den	 med	
störts	behov	innehar	en	större	andel.	
	
Något	 som	 tydligt	 framgår	 vid	 närmare	 undersökning	 av	 de	 problem	 som	 har	 uppstått	 för	
objekten	är	att	 i	de	 fall	då	det	 i	 fastigheten	bedrivs	en	affärsmässig	verksamhet	har	processen	
blivit	 mer	 långdragen	 då	 de	 som	 fastighetsägare	 har	 haft	 större	 behov	 att	 kontrollera	
gränsdragningen	 för	 att	 säkra	 sina	 installationer	och	 enheter.	Det	 anses	mer	 attraktivt	 att	 äga	
sina	installationer	istället	för	att	tillgången	säkras	genom	servitut	eller	nyttjanderätter	vilket	gör	
att	gränsdragningen	blir	mycket	viktigare	 i	 jämförelse	med	de	situationer	där	 fastighetsägaren	
endast	vill	få	de	olika	ändamålen	separerade	på	lämpligast	sätt.	Fastighetssamverkan	har	således	
en	 betydande	 roll	 även	 här	 och	 är	 något	 som	 kan	 upplevas	 som	 problematiskt	 vid	 en	
tredimensionell	avstyckning.	

4.5 Avslutande kommentarer 
Att	 genomföra	 en	 tredimensionell	 avstyckning	 innebär	 att	 flertalet	 olika	 komponenter	 måste	
samspela	för	att	i	slutändan	kunna	bilda	en	lämplig	och	funktionell	fastighet.	Det	framgår	tydligt	
att	bakomliggande	faktorer	för	att	genomföra	avstyckningen	är	mycket	individuella	och	beror	av	
fastighetsägare.	Vid	hänsynstagande	 till	 lämplighetsvillkoren	 i	 3:e	 kapitlet	 FBL	 är	det	 alltid	 en	
bedömning	 enligt	 lag	 men	 som	 beror	 av	 den	 specifika	 fastigheten.	 Varje	 objekt	 är	 unikt	 och	
således	 även	 förutsättningarna	 inför	 avstyckningen	 vilket	 gör	 att	 lantmätaren	 inte	 kan	 göra	
några	generella	bedömningar.		
	
Processen	vid	bildandet	av	en	3D-fastighet	är	mer	tidskrävande	än	vid	en	traditionell	åtgärd	då	
både	 gränsdragning	 och	 fastighetssamverkan	 måste	 lösas	 innan	 en	 ny	 fastighet	 kan	 bildas.	
Gränsdragningen	 är	 ofta	mer	 komplex	 då	 det	 är	 av	 stor	 vikt	 hur	 installationer	 placeras	 samt	
vilka	 ytor	 som	 tillhör	 vilken	 fastighet.	 Vid	 utformningen	 av	 fastighetssamverkan	 är	 det	 stora	
skillnader	 i	 önskemål	 beroende	 på	 fastighetsägare	 men	 den	 generella	 åsikten	 är	 att	
gemensamhetsanläggningar	och	servitut	skall	minimeras	i	alla	största	möjliga	mån.	
	
Vid	bildandet	av	3D-fastigheter	måste	stor	hänsyn	tas	till	resonemangen	i	proposition	2002/03:	
116	och	3:e	kapitlet	FBL	men	det	är	ändå	inte	säkert	att	fastigheterna	i	framtiden	kommer	anses	
uppfylla	de	krav	som	ställs	där	–	det	är	svårt	att	veta	om	avstyckningen	exempelvis	leder	till	en	
mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	 eftersom	 lantmätarna	 inte	 har	 någon	 praxis	 att	 grunda	 sina	
beslut	på.	Vid	bildandet	av	tredimensionella	fastigheter	utreds	det	således	huruvida	fastigheten	
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är	lämplig	utifrån	de	förutsättningar	som	finns	i	dagsläget	samt	att	kriterier	som	exempelvis	en	
mer	 ändamålsenlig	 förvaltning	 uppnås	 och	 bara	 tiden	 kan	 utvisa	 huruvida	 det	 eftersträvade	
effekterna	uppnås.		
	
Vad	 som	 är	 önskvärt	 idag	 är	 inte	 garanterat	 önskvärt	 i	 framtiden,	 vilket	 kan	 bero	 på	 att	
fastighetsägaren	 vid	 förrättningen	hade	önskemål	 om	hur	praktiska	 saker	 skulle	 lösas.	 Vid	 ett	
framtida	 ägarbyte	 kan	 det	 visa	 sig	 att	 gränsdragningar	 och	 bestämmelser	 om	 fastighets-
samverkan	 och	 förvaltning	 skulle	 kunna	 ha	 gjorts	 på	 ett	 mer	 fördelaktigt	 vis	 men	 som	 inte	
ansågs	vara	de	mest	optimala	lösningarna	för	fastighetsägaren	vid	tidpunkten	för	förrättningen.	
Vad	som	är	lämpligt	är	upp	till	lantmätaren	att	avgöra	och	det	är	hela	tiden	en	avvägning	mellan	
vad	fastighetsägaren	önskar	och	vad	som	anses	lämpligt	enligt	lagen.		
	
3D-avstyckning	möjliggör	 en	 effektivare	 förvaltning	 genom	 att	 kunna	 separera	 olika	 ändamål	
vilket	 gör	 att	 en	 fastighetsägare	 nu	 kan	 välja	 att	 avstycka	 de	 ändamål	 där	 förvaltnings-
kompetensen	saknas.	3D-fastigheter	möjliggör	för	bostadsrättsföreningar	att	kunna	sälja	av	sina	
kommersiella	delar	och	på	så	sätt	bli	äkta.		
	
Tack	 vare	 införandet	 av	 3D-fastigheter	 har	 en	 utveckling	 och	 förnyelse	 av	 den	 svenska	
fastighetsindelningen	 kunnat	 påbörjas	 och	 vi	 som	 författare	 är	 mycket	 spända	 på	 att	 se	 hur	
denna	kommer	att	utvecklas	och	vilka	möjligheter	som	kommer	att	finnas	i	framtiden.	

4.6 Förslag till vidare studier 
Denna	 kandidatuppsats	 har	 endast	 behandlat	 3D-avstyckningar	 där	 bostäder	 och	 lokaler	 har	
varit	involverade.	Som	ett	förslag	på	kommande	studier	inom	samma	eller	närliggande	områden	
föreslås	att	 analysera	hur	 tredimensionell	 fastighetsbildning	har	utformats	och	använts	 för	 att	
lösa	 problem	 med	 infrastruktur.	 Då	 vår	 mark	 blir	 mer	 och	 mer	 bebyggd,	 tvingas	 allt	 fler	
lösningar	hamna	under	jord,	vilket	antingen	kräver	servitut	eller	tredimensionell	avstyckning.		
	
Ytterligare	en	intressant	aspekt	vore	att	undersöka	påbyggnationer	av	bostäder	på	kommersiella	
fastigheter	 och	 undersöka	 vilka	 faktorer	 som	 påverkar	 valet	 av	 upplåtelseform	 vid	
tredimensionell	 fastighetsbildning	 av	 bostäder:	 hyresrätt,	 bostadsrätt	 eller	 ägarlägenhet.	
Underlag	till	denna	studie	saknades	vid	kandidatuppsatsens	tidpunkt	och	var	därför	inte	möjlig	
at	genomföra	men	vore	mycket	 intressant	att	undersöka	 i	 framtiden	då	ägarlägenheter	 fått	 en	
större	utbredning	och	jämförelseunderlaget	blivit	bättre.	
	
Till	sist	vill	vi	föreslå	att	studier	på	hur	resultatet	av	tredimensionella	fastigheter	har	blivit.	Har	
förvaltningen	 blivit	 mer	 ändamålsenlig	 och	 anses	 fastigheterna	 uppfylla	 resonemangen	 i	
propositionen?	Tipset	gavs	av	både	Lars	 Johansson	men	även	Karolina	Larsson	vid	en	 intervju	
angående	 ett	 av	 objekten	 och	 ansågs	 relevant	 och	 intressant	 för	 framtiden	 eftersom	 ingen	 i	
dagsläget	vet	hur	utfallet	med	de	fastigheter	som	har	bildats	kommer	att	bli.	
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1 

Generella frågor till lantmätarna om 3D-avstyckningar 
Hur	ser	ansökningsprocessen	ut?	Vad	börjar	man	med	som	sökande?	
		
Vad	är	viktigt	att	tänka	på	vid	en	tredimensionell	förrättning?	
	
Skiljer	sig	tillvägagångssättet	mellan	en	3D-förrättning	och	en	2D	förrättning?	
	
Vilka	för	–	och	nackdelar	finns	vid	3D-förrättningen	till	skillnad	från	2D	förrättning?	
	
Vilka	problem	kan	uppstå	vid	förrättningen?	
	
Hur	mycket	kan	ni	som	lantmätare	påverka	förrättningen?	
	
Hur	mycket	kan	fastighetsägaren	påverka	förrättningen?	
	
Är	det	någon	skillnad	på	att	äga	en	2D	eller	3D-fastighet?	Påverkar	det	i	så	fall	fastighetsägarna?	
	
Vad	vinner	fastighetsägaren	på	att	göra	en	3D-förrättning?	
 

Frågor till ansvarig lantmätare för det studerade objektet 
Hur	har	hänsyn	tagits	till	lämplighetsvillkoren	i	3	kap	FBL?		
	
Vilka	problem	har	uppstod	under	förrättningen?		
	
Hur	har	fastighetsägaren	påverkat	valet	av	att	bostaden	skulle	bli	3D?	
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6.2 Bilaga 2 

Frågor till ansvarig fastighetsägare för det studerade objektet 
 
Hur	såg	det	inledande	arbetet	inför	ansökan	ut?	
	
Varför	valde	ni	att	ansöka	om	att	bostaden/lokalen	skulle	avstyckas	och	bli	3D??	
	
Vilka	praktiska	skäl	hade	du	för	genomförandet	av	3D-bildningen?	
	
Vilka	ekonomiska	skäl	hade	du	för	genomförandet	av	3D-bildningen?	
	
Vilka	juridiska	skäl	hade	du	för	genomförandet	av	3D-bildningen?	
	
Vilka	ekonomiska	faktorer	har	påverkat	valet	av	att	bostaden/lokalen	blev	3D??	
	
Vilka	juridiska	faktorer	har	påverkat	valet	av	att	bostaden/lokalen	blev	3D?	
	
Vilka	praktiska	faktorer	har	påverkat	valet	av	att	bostaden/lokalen	blev	3D?	
	
Vilka	tekniska	faktorer	har	påverkat	valet	av	att	bostaden/lokalen	blev	3D?	
	
Vilka	problem	uppstod?	
	
Hur	involverad	var	du	som	fastighetsägare	i	förrättningen?	
	
Hade	du	som	fastighetsägare	några	särskilda	önskemål?	
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