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Sammanfattning 
3D fastigheter möjliggör att byggnader kan delas upp i flera fastigheter för olika ändamål 
med olika ägare. 3D fastigheter bildas i lantmäteriförrättningar genom avstyckning, 
fastighetsreglering eller klyvning. Vid bildande av en 3D fastighet finns specifika krav som 
måste uppfyllas för att den ska bli lämplig för sitt ändamål. Det innebär att alla fastighetens 
rättigheter ska vara säkrade redan vid lantmäteriförrättningen. Rättigheterna kan bildas 
genom gemensamhetsanläggningar och servitut. Trapphus, korridorer och stomme är några 
exempel som kan behöva säkras upp med rättigheter. 

Syftet med studien är att kartlägga hur 3D fastighetsbildning sker i praktiken och hur 
fastigheternas rättigheter tillgodoses vid lantmäteriförrättningen. Vidare undersöks hur 
rättigheterna kan få en fungerande och hållbar förvaltning. På vilket sätt bostadsexploatörer 
och förrättningslantmätare samarbetar för att nå en hållbar förvaltning är också en del av 
studiens syfte. I studien undersöks vilka möjligheter som finns för 3D fastighetsbildning 
utifrån rådande lagstiftning. För att undersöka hur lagarna tillämpas i realiteten har tio 
förrättningsakter från fyra kommuner med 3D fastighetsbildningar och bildande av 
gemensamhetsanläggningar studerats. 

Intervjuer har genomförts med två erfarna förrättningslantmätare och två bostadsexploatörer 
som arbetat med projekt där 3D fastigheter förekommer. Intervjuerna har gjorts för att få 
svar på frågor som framkommit vid studerandet av förrättningsakterna och hur samarbetet 
mellan bostadsexploatörer och förrättningslantmätare fungerar.  

Studien visar att det går att genomföra fastighetsbildning av 3D fastigheter på flera olika sätt. 
Hur lantmäteriförrättningarna har gått till beror på de unika förutsättningarna i projekten, 
vilket arbetssätt förrättningslantmätaren använder, hur erfarna bostadsexploatörerna är och 
om det förekommit inhyrda konsulter. För att förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningarna ska kunna ske på ett hållbart sätt gäller det att dessa utformas 
för att vara lämpliga både vid bildandet och för ett framtida behov. 

Karlatornet i Göteborg är ett unikt projekt med upp till 20 olika fastighetsägare i samma 
byggnad. Planering och samarbete mellan lantmäteriet och bostadsexploatören är viktig för 
att helheten ska fungera. Att inte detaljstyra gemensamhetsanläggningarna mer än vad som 
krävs för att tillåta framtida justeringar är ett måste i detta projekt. Studien visar fyra olika 
lösningsförslag på hur rättigheterna kan upplåtas. Att låta stommen och grundläggning ingå 
i både marksamfällighet och gemensamhetsanläggning är kanske inte av väsentlig betydelse 
men slutsatsen är att den bör ingå för en förenklad framtida förvaltning. 
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Abstract 
3D real estate enable buildings to be divided into multiple real estates for different purpose 
and with different ownership. 3D real estates are created through a cadastral procedure 
according to Swedish law. When establishing a new 3D real estate there are specific 
requirements that has to be fulfilled so the purpose of the real estate is adequate. This means 
that all the real estate rights has to be acquired at the time of the cadastral procedure. The 
rights can be obtained through jointly-owned facilities or easements. Stairwells, hallways and 
the buildings core are a few examples where rights may have to be acquired. 

The purpose of this study is to map how creating a 3D real estate can be done and how the 
real estate rights is acquired in the cadastral procedure. Furthermore, it examines how rights 
can be managed and sustainable. How developers and cadastral engineers are cooperating to 
accomplish a sustainable management is also part of purpose of this study. 

This study examines what possibilities there are for 3D real estate’s according to the Swedish 
law. To examine how the Swedish law is applied in reality, we studied ten cadastral procedure 
reports from four different municipalities. 

Interviews have been done with two experienced cadastral engineers and two developers 
who has been working with projects where 3D real estates were present. The purpose of the 
interviews was to acquire answers from questions that arose when the cadastral procedure 
reports were studied and how the developers and cadastral engineers cooperation works.  

The study shows the different possibilities of creating 3D real estates. How the cadastral 
procedure is done is based on the unique conditions between the projects, what way of work 
the cadastral engineer use, how experienced the developers are and if consultants has been 
used. To make sure that the management of the jointly-owned facilities can be done in a 
sustainable way they have to be formed to be adequate both from the beginning and even 
for future needs. 

The tower Karlatornet is a unique project where around 20 different real estate owners will 
share the building. Planning and cooperation between the cadastral engineers and the 
developer is an important part to make sure the project will work. Avoiding more details 
than what is needed in the jointly-owned facilities to enable future adjustments is a must in 
a project like this. The study show four different solutions on how the rights can be obtained. 
To let the core of the building and the foundation be a part of the jointly-owned facilities 
and the jointly-owned land may not be of essential importance but the conclusion is that they 
should be included for a simplified future management. 
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng blir avslutningen på en tre år lång 
lantmäteriingenjörsutbildning vid Högskolan väst i Trollhättan. Arbetet valdes för att 3D 
fastigheter var någonting vi ville fördjupa oss i och att det är ett aktuellt framtidsämne.  

Vi vill tacka Rickard Hellemar och Jennie Tjulander vid Serneke som har tagit emot oss på 
platsbesök och varit till stor hjälp med att svara på våra frågor. 

Vi vill också tacka de personer som har tagit sig tid och ställt upp på de intervjuer vi har haft. 

Tack också till de kommunala lantmäterier som har hjälpt oss att hitta lämpliga 
förrättningsakter.  

Tack till vår examinator Thomas Lundqvist för värdefulla råd. 

Slutligen vill vi också skicka ett tack till Marianne Carlbring och Ulf Ernstson som har 
fungerat som ett stöd under arbetet och tagit tid till att svara på frågor och komma med 
förslag. 

I studien så har båda studenterna varit lika mycket delaktiga i framtagandet av information, 
skriven text och övriga moment. 

Trollhättan maj 2017 

David Johansson och Simon Stefansson  
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1 Inledning 
I samband med att städerna växer, blir allt större och breder ut sig över allt större 
landområden blir det svårare att effektivt utnyttja markanvändningen maximalt. Därför finns 
nu möjligheten att med hjälp av 3D fastighetsbildning expandera städer även på höjden. 
Detta innebär att byggnader kan delas upp i flera olika fastigheter med många olika ägare. 
Detta går att göra i befintliga byggnader och vid nybyggnation. Med flera fastighetsägare 
inom samma byggnad uppstår frågor om vilka rättigheter och skyldigheter de olika 
fastigheterna har. Vad som ska vara gemensamt ägt och vad som ska ägas enskilt är också en 
intressant aspekt. Det som ägs gemensamt ska även förvaltas och detta kan ske på olika sätt. 
Karlatornet i Göteborg är ett exempel där 3D fastighetsbildning kommer att tillämpas vid 
nybyggnation, vilket hjälper till att skapa en effektiv markanvändning. I denna studie 
undersöks hur fastighetsbildning och ordnande av rättigheter i form av 
gemensamhetsanläggningar görs i projekt där 3D fastigheter bildas eller omvandlas från 
traditionella fastigheter.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsbildning vid 3D förrättningar genomförs 
för att sedan visa lösningar på hur rättigheter kan hanteras i Karlatornet. Vid bildandet av 
rättigheter för gemensamma ändamål är förvaltningen en viktig del för framtida 
fastighetsägare. Studien undersöker vidare hur samverkan mellan bostadsexploatörer, 
förättingslantmätare och konsulter sker för att uppnå en hållbar förvaltning.   

1.2 Frågeställningar 
Hur kan rättigheter fördelas vid en 3D fastighetsbildning? 

Vilka aspekter är av betydelse för att upprätthålla en hållbar förvaltning av 
gemensamhetsanläggningar vid 3D fastighetsbildning? 

1.3 Avgränsningar 
Hur andelstal ska fördelas i gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter kommer inte 
att behandlas i studien.   

Fallstudien behandlar Karlatornet och det utgår ifrån detaljplaneförslaget Detaljplan för bostäder 
och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom statsdelen Lindholmen i Göteborg Daterad 2017-05-23.   

1.4 Tidigare studier 
Det finns tidigare studier som berör 3D fastighetsbildning. En studie skriven av Amelie 
Palmgren från 2009 handlar om hur rättigheter säkras vid 3D bildning, vilket är lagkrav i 
fastighetsbildningslagen 3:1a. I studien undersöks vilken rättighetslösning som är den mest 
lämpliga, resultatet som framkommer är att den valda rättigheten varierar beroende på 
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omständigheterna.1 I en annan studie från 2012 skriver Lisa Asplin och Sofia Henriksson om 
fastighetsägarnas syn på rättighetslösningar vid 3D fastighetsbildning. Studien visar att 
förrättningslantmätare upprättar gemensamhetsanläggningar med tydliga och för 
fastighetsägarna begripliga ändamål, den beskriver också att det kan saknas rättigheter i 
gemensamhetsanläggningen som behöver kompletteras i efterhand. De kommer också fram 
till att gränsdragningen mellan fastigheter och gemensamhetsanläggningar är en viktig del vid 
3D fastighetsbildning.2    

  

1 A.Palmgren 2009 
2 L.Asplin och S.Henriksson 2012 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts i studien. Inledningsvis studerades 
lagtext för att kunna finna tillämpningar på problemet. Därefter togs kontakt med 
lantmäteriet för att finna lämpliga förrättningsakter att studera, detta för att undersöka hur 
lagarna tillämpas i realiteten. När förrättningsakterna studerats och ett urval av dessa gjorts 
så genomfördes intervjuer med förrättningslantmätare och bostadsexploatörer för att 
undersöka vad de har för syn på hur 3D förrättningar fungerar i praktiken. Intervjuerna 
undersökte även hur kontakten mellan förrättningslantmätare och bostadsexploatörer ser ut 
angående fastighetsbildningen under projekt.  

Detta gav oss möjligheten att analysera resultatet tack vare en ökad förståelse för 
komplexiteten inom 3D fastighetsbildning. Slutsatserna från analysen användes sedan 
tillsammans med detaljplanen och planbeskrivningen för Karlastaden till att genomföra en 
fallstudie på Karlatornet. 

2.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metodens grunder finns inom hermeneutiken som är läran om hur världen 
föreställs av människor, denna lära fås genom tolkning. Tolkningen görs vetenskaplig genom 
att följa hermeneutikens regler. För den analytiska induktionen, som är en kvalitativ metod 
tas en problemformulering fram, där väljs vad eller vem som ska undersökas. Sedan samlas 
data in genom till exempel intervjuer eller observationer, materialet från detta organiseras 
först för att sedan analyseras och tolkas.3  

2.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden används när det finns mätbara delar i en undersökning, först görs 
en planering där en hypotes formuleras, syftet är sedan att undersöka om det går att ge 
hypotesen vetenskapligt stöd.4 En hypotes är ett svar till en fråga som ska prövas för att 
avgöra om den är sann eller falsk.5 Sedan görs en insamling av data, vid insamlandet av data 
är det är viktigt att tänka på att data insamlas på det sätt som bestämts vid planeringen. Det 
är också viktigt att förhålla sig till hur insamlingen av materialet går till för att få en bra 
pålitlighet och giltighet. Det insamlade materialet analyseras och jämförs mot hypotesen för 
att undersöka om de framtagna värdena stämmer överens med de i hypotesen.6 

3 Hartman s.274-288 
4 Hartman s.208 
5 Hartman s.161 
6 Hartman s.207-209 
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2.3 Lagar 
För att få en förståelse över lagarnas omfattning så har vi studerat och tolkat de lagar som 
behandlar 3D fastigheter och deras propositioner.  

Jordabalken studerades då det är den lag där begrepp som fastighet, fastighetstillbehör och 
byggnadstillbehör förklaras, det är viktigt att förstå innebörden av dessa när fastigheter och 
gemensamhetsanläggningar bildas. Jordabalken beskriver också grannelagsrätten där 3D 
fastigheter har flera egna paragrafer som beskriver hur underhåll och reparationer ska gå till. 

Fastighetsbildningslagen studerades då den beskriver hur lämpliga fastigheter bildas och 
omvandlas. Här finns paragrafer om hur fastigheter skapas genom avstyckning och klyvning 
och hur de ombildas genom fastighetsreglering. Lagen tar också upp hur marksamfälligheter 
bildas och vad som händer med 3D fastigheter som inte längre tjänar något syfte. 

Anläggningslagen studerades då den används vid bildande av gemensamhetsanläggningar, 
den beskriver vilka krav som finns när en gemensamhetsanläggning ska bildas och vilka 
fastigheter som ska ingå. Lagen tar också upp skyldighet att avstå utrymme och vad som 
händer när en gemensamhetsanläggning behöver omprövas.  

Ytterligare studerades bostadsrättslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter för att få 
förståelse i hur förvaltning av samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och 
bostadsrättsföreningar fungerar 

Propositioner till lagarna har studerats för att kunna förstå på vilket sätt lagstiftningen har 
varit tänkt att fungera. 

2.4 Intervjuer 
Det finns olika typer av intervjuer, strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade. Den 
strukturerade och halvstrukturerade kan klassas inom den kvantitativa metoden medan den 
ostrukturerade klassas som kvalitativ. Strukturerade intervjuer är där det finns givna 
svarsalternativ där den som intervjuas kan svara på till exempel ja och nej frågor eller värden 
på en skala. Den halvstrukturerade intervjun utgår från ett frågeformulär där de som 
intervjuas ges möjlighet att svara mer utförligt och detaljerat på frågorna.7 En ostrukturerad 
intervju innebär att inga frågor är helt färdiga från början utan att en intervjuguide med teman 
som ska diskuteras under intervjun tas fram. Intervjuguiden är sedan grunden för hur 
samtalet sker och trattmetoden där samtalet börjar allmänt och går vidare ner i detaljer kan 
användas med fördel.8 

Intervjuerna som gjordes har skett halvstrukturerat med utgångspunkt i de frågor vi ville ha 
svar på. Frågorna har ställts för att få reda på hur förrättningslantmätare och exploatörer 
tänker angående 3D fastighetsbildningar med gemensamhetsanläggningar. 
Förrättningslantmätarna fick mer specifika frågor om fastighetsbildningen och kontakt mot 
bostadsexploatören medan bostadsexploatörerna fick frågor om hur den interna 

7 Hartman s.234 
8 Hartman s.280 
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kompetensen ser ut och hur gemensamhetsanläggningar planeras i olika projekt. Intervjuerna 
gjordes för att kunna tolka och analysera de förrättningsakter som studerats, de har också 
använts till att få förståelse i processen från planering till förrättning. Personerna som 
intervjuats har anonymiserats då vi anser att det inte är personliga svar vi har eftersökt utan 
mer generella svar angående arbetsmetoder. 

 

De exploatörer vi intervjuat har varit med i projekt där det bildats 3D fastigheter och 
gemensamhetsanläggningar. Frågorna som vi har utgått ifrån under intervjun var de 
nedanstående. 

• Hur mycket tid läggs ner på att projektera gemensamhetsanläggningar generellt i olika 
projekt där 3D fastighetsbildning sker? 

• Använder ni utomstående kompetens eller är det anställda hos er som jobbar med 
dessa frågor? 

• Hur tät kontakt har ni med lantmäteriet i dessa ärenden, tänker ni samma som 
lantmäteriet? 

• Hur tänker ni vid 3D-fastigheter angående gemensamhetsanläggningar och framtida 
förvaltning av dessa? 

• Har exploatörerna blivit kunnigare vad gäller gemensamhetsanläggningar och 
rättigheter vid 3D bildning, nu när lagen har funnits en tid? 

De förrättningslantmätare som vi intervjuat är sådana som arbetat mycket med olika 3D 
förrättningar. De frågor som vi utgick ifrån under intervjuerna var de nedanstående. 

• Hur rättigheter är uppdelade vid 3D bildning, finns det några riktlinjer utöver 
handboken eller varierar de beroende på vem som är förrättningslantmätare i 
ärendet? 

• När väljs servitut och när väljs gemensamhetsanläggningar, finns det några ändamål 
där servitut är lämpligare? 

• Tid och som läggs ner på projektera gemensamhetsanläggningar, är det någon 
märkbar skillnad mellan gemensamhetsanläggningar i 3D bildning och traditionell 
fastighetsbildning? 

• Varför väljs ibland en gemensamhetsanläggning med flera nyttigheter istället flera 
gemensamhetsanläggningar, med få nyttigheter, vilka för och nackdelar finns för 
dessa? Indelning i sektioner? 

• När kan 3D samfälligheter bildas? 

• Varför görs en samfällighet före 3D bildning och gemensamhetsanläggning inrättas, 
där samma saker ingår i båda?  
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• Hur tänker ni vid 3D-fastigheter angående gemensamhetsanläggningar och framtida 
förvaltning? 

• Är det oftast bostadsexploatören som tar fram vilka rättigheter som ska finnas?  

• Hur mycket detaljstyrs i gemensamhetsanläggningar? 

2.5 Förrättningsakter 
Förrättningsakter med 3D fastighetsbildning i kombination med bildande av 
gemensamhetsanläggningar har valts ut i samverkan med lantmäteriet. Förrättningsakterna i 
urvalet kommer från Stockholm, Uddevalla, Västerås och Göteborg. Stockholm och 
Göteborg är de städer där det finns flest 3D-fastigheter. Uddevalla och Västerås valdes för 
att få en bredare geografisk spridning.9 Detta resulterade i att de förrättningsakter som 
föreslogs från lantmäteriet gicks igenom och utifrån detta gjordes ett urval på de projekt som 
ansågs vara relevanta för hur fastighetsbildning och bildandet av rättigheter i Karlatornet ska 
kunna ske. Urvalet baserades på olika faktorer, först undersökte vi olika sätt att bilda 3D 
fastigheter där vi fann fastighetsreglering, avstyckning och klyvning.  

Sedan undersökte vi vilka ändamål fastigheterna bildades för så som bostäder ovanför 
kontor, bostäder ovanför garage och ägarlägenheter. Vidare studerades om det bildades 
marksamfälligheter, ägarlägenhetssamfälligheter eller om de gemensamma utrymmen som 
inte ingick i 3D fastigheterna fortsatt belastar stamfastigheten. Nästa steg var att undersöka 
hur rättigheter för 3D-fastigheterna löstes, alternativen var genom servitut eller 
gemensamhetsanläggningar. Då fokus har varit på gemensamhetsanläggningar så har vi 
undersökt vad som ingick i dessa. De förrättningsakter vi undersökte var bildade för 3D 
fastigheter i nya eller befintliga byggnader, därför var det intressant att undersöka hur fasad, 
stomme och grundläggning hanterades då dessa delar är gemensamma för alla projekten. 
Både sektionsindelade gemensamhetsanläggningar och exempel på 
gemensamhetsanläggningar uppdelade i flera mindre ingick i urvalet. Vi tog med 
fastighetsbildningar både där det var tydligt att konsulter varit delaktiga i processen med att 
ta fram förslag på hur förrättningen ska ske och där det endast varit bostadsexploatören själva 
som tagit fram yrkandet. De utvalda förrättningsakterna sammanställdes sedan i både kortare 
referat och i en tabell.  

2.6 Fallstudie 
En fallstudie är en kvalitativ metod där ett visst fenomen studeras, det kan vara hur en viss 
grupp beter sig eller en hel organisation. Fallstudien används också för att utveckla och 
fördjupa teorin kring det som studeras.10 

Ett besök på platsen gjordes där vi även inhämtade kunskaper och fakta från 
bostadsexploatören Serneke, med vilka förutsättningar som fanns på platsen och hur själva 

9 Lantmäteriet 
10 Nationalencyklopedin 
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tornet skulle utformas. Även detaljplanens karta och beskrivning studerades för att 
undersöka vilka möjligheter som fanns.  

Utifrån detta så drogs slutsatser om hur fastighetsbildningen skulle kunna gå till för 
Karlatornet och även hur gemensamhetsanläggningar skulle kunna utformas ur ett bra 
förvaltningsperspektiv. 

3 Fallstudieobjekt Karlatornet 
Karlatornet kommer att bli nordens högsta byggnad, detaljplanen som har passerat 
granskningsstadiet och väntar på mindre justeringar inför antagande medger en höjd på 
mellan 230 och 260 meter och cirka 72 våningar.11 Detaljplanen täcker ett område i 
Karlastaden på Lindholmen i Göteborg där det idag finns kontorsbyggnader och en stor 
parkering, själva Karlatornet kommer endast vara en liten del av markytan men kommer att 
bidra med cirka 600 bostäder.12 På platsen för själva tornet i plankartan så möjliggörs många 
olika användningsområden för marken som bostäder, centrum i bottenvåning, vård, fastighet 
för ledningskulvert under mark, kontor, hotell, underjordiskt garage och en utsiktsplats högt 
upp i tornet. Det är Serneke som kommer att bygga tornet och det kommer enligt deras 
planering bli ett garage under mark i två våningar, en gemensam entré i bottenvåningen, fyra 
stycken bostadsrättsföreningar, ett utsiktsplan, ett 3D-utrymme för hotellets spa och åtta till 
tretton stycken ägarlägenheter högst upp. De olika delarna kommer alla att 3D bildas och en 
3D samfällighet för ägarlägenheterna kommer också att tillkomma.13 För att lösa fjärrvärme, 
fjärrkyla, elledningar, fiber med mera kommer en 3D fastighet, en så kallad mediafastighet, 
att bildas i en kulvert under jord. Vatten- och avloppsledningar kommer på grund av lagen 
om allmänna vattentjänster läggas separat då det är det kommunala bolagets ansvar.  

För att tornet ska får rätt utformning så finns det också en beskrivning av hur Karlatornet 
ska gestaltas i planbeskrivningen. Denna består av fem olika bestämmelser, kronan, fasaden, 
tvisten, färgsättning med materialval och fotavtrycket.14 

 

11 Göteborg Stad 
12 Karlatornet.se 
13 Platsbesök hos Serneke 
14 Göteborgs stad planbeskrivningen för Karlastaden s33-35 
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4 Lagliga utgångspunkter 
I detta avsnitt så kommer de lagar som berör studien beskrivas, dessutom så beskrivs även 
förutsättningarna i Karlatornet. 

4.1 Jordabalken 
Jordabalken är den del av lagen som behandlar fastigheter och nyttjanderätter. Det beskrivs 
bland annat vad som är fast egendom, vilka rättigheter och skyldigheter som finns mellan 
grannar och vad som gäller vid överlåtelser av fastigheter. 

4.1.1 Fastigheter 
Enligt jordabalken så kan fastigheter förklaras som uppdelad jord vilken avgränsas 
horisontellt eller horisontellt och vertikalt.15 Att bilda fastigheter som avgränsas både 
horisontellt och vertikalt möjliggjordes år 2004 när lagstiftningen för 3D fastigheter kom. En 
3D fastighet definieras som en fastighet helt avgränsad i både horisontellt och vertikalt plan, 
se Figur 1.16  Det finns också 3D fastighetsutrymmen som ingår i en annan fastighet men 
avgränsas i båda planen, se Figur 2. Sedan år 2009 finns också möjligheten att bilda 
ägarlägenheter som innebär en 3D fastighet som rymmer endast en enskild bostad.  

15 Jordabalken 1:1 
16 Stycket baseras på jordabalken 1:1a 

Figur 2: Karlatornet med omgivning. Bild: Serneke 
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En fastighets gränser som är beslutade av lantmäteriet ska vara markerade, går det inte att se 
gränsmarkeringarna så gäller förrättningskartor och protokoll.17 Har lantmäteriet inte tagit 
beslut om gränser så ska äldre markeringar där gränsen ansetts vara belägen gälla.18 

 
Figur 3: Ett exempel på hur en 3D fastighet kan se ut 

17 Jordabalken 1:3 
18 Jordabalken 1:4 
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Figur 4: I bilden visas ett exempel på hur 3D utrymme kan vara 
 
 

4.1.2 Fastighets- och byggnadstillbehör 
En fastighet kan ha olika användningsområden som till exempel bostadsändamål, jordbruk, 
skogsbruk eller industri. Därför så behövs det specificeras vad som ingår i en fastighet, så 
kallade fastighetstillbehör.  Fastighetstillbehör kan vara sådant som uppförts på fastigheten 
för stadigvarande bruk, enligt jordabalken är det byggnader, ledningar och stängsel. Övriga 
fastighetstillbehör är enligt jordabalken träd, växter och naturligt gödsel.19 

Till en byggnad hör viss inredning som räknas som fast och är till för byggnadens 
stadigvarande bruk. Jordabalken räknar upp exempel på dessa som till exempel hiss, 
vattenledningar och värmepanna. Byggnadstillbehör är också sådant som behövs för att 
verksamheten ska fungera ändamålsenligt för den del av byggnaden där den är belägen. För 
bostäder så kan det vara spis, kyl, frys och tvättmaskin medan en byggnad för butiksändamål 
behöver hyllor, skyltfönster och en kassadisk.20 Är det ett föremål som tillförts fastigheten 
av någon annan än fastighetsägaren så ingår den inte i kategorin byggnadstillbehör om inte 
fastighetsägaren har övertagit föremålet genom gåva eller köp.21 

19 Jordabalken 2:1 
20 Jordabalken 2:2 
21 Jordabalken 2:4 
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4.1.3 Grannelagsrätt 
Jordabalken har bestämmelser där det beskrivs vad som gäller rättsligt mellan grannar. Det 
finns här också lagar som endast gäller 3D fastigheter och 3D fastighetsutrymmen, dessa 
beskriver vad som gäller för bland annat hänsyn, reparationer och underhåll. 

Alla som nyttjar en fastighet ska enligt jordabalken visa hänsyn till grannar och omgivning.22 
En fastighetsägare som ska utföra grävningsarbete eller liknande arbeten måste göra detta 
med försiktighet och med de skyddsåtgärder som krävs för att andra fastigheter i närheten 
inte ska ta skada. Skulle det vara dyrare med skyddsåtgärder än kostnaden för skadan som 
uppstår så behöver skyddsåtgärder inte utföras men ersättning för skada ska då betalas enligt 
miljöbalkens ersättningsregler.  

Skyddsåtgärder kan i vissa fall bekostas av ägaren till närliggande fastigheter om det är skydd 
för en byggnad eller anläggning som kan ta skada på grund av att det är en vårdslös 
konstruktion eller att underhållet av byggnaden har varit bristfälligt.23 Det är tillåtet att utföra 
skyddsåtgärder på andra fastigheter om det krävs för att minska skador och kostnader som 
kan uppstå vid grävningsarbete.24 

De ovanstående gäller alla fastigheter, sedan finns det regler som endast gäller 3D fastigheter 
och 3D utrymmen och tillämpas på byggnader och anläggningar inom dessa.25 3D fastigheter 
kommer att vara mer beroende av de närliggande fastigheterna än vad vanliga traditionella 
fastigheter är, det innebär att det krävs extra förtydligande angående vilka rättigheter och 
skyldigheter grannar har mellan sig.26 Vidare så skiljer sig 3D fastigheter ifrån hyresrätter där 
det är möjligt att vid upprepade större störningar avhysa hyresgäster vilket inte är möjligt 
med 3D fastighetsägare.27  

Vid byggnadsarbete på 3D fastigheter så gäller samma skyddsregler som beskrivits ovan 
gällande grävning, undantag finns då annan fastighetsägare kan bli tvungen att bekosta 
skyddsåtgärder om byggnadsdelen är bristfälligt underhållen, vårdslöst uppförd samt att 
arbetet inte är av större risk eller om det inte är väldigt omfattande. Är det inte av större risk 
eller väldigt omfattande utgår heller ingen ersättning till ägaren av anläggningsdelen.28 

Ägaren till en 3D fastighet eller ett 3D utrymme har rätt att underhålla och utföra 
byggnadsarbete på dessa, vid arbete eller underhåll så har ägaren också rätt till tillträde på 
andra delar av anläggningen för att det ska kunna utföras. Intrånget och skador som uppstår 
på grund av tillträdet för arbetet ska ersättas till ägaren för den berörda delen av 
anläggningen.29  

Skulle en anläggning som är 3D bildad vara bristfälligt underhållen eller vårdslöst uppförd så 
att det kan skada den övriga anläggningen så är det ägaren som har ansvaret för att bristerna 

22 Jordabalken 3:1 
23 Jordabalken 3:3 
24 Jordabalken 3:4 
25 Jordabalken 3:5 
26 Prop. 2002/2003:116 s.88 
27 Prop. 2002/2003:116 s.89 
28 Jordabalken 3:6 
29 Jordabalken 3:7 
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rättas till. De som äger övriga delar av anläggningen har rätt till ersättning för de 
skyddsåtgärder som behövts för att säkra sin del av anläggningen med undantag för sådan 
anläggning som på grund av slitage blivit så sliten att den behöver bytas ut för att kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt.30 En domstol kan på ett yrkande från en drabbad 
fastighet i närheten till den fastighet som är bristfälligt underhållen eller vårdslöst uppförd 
förelägga att fastighetsägaren ska åtgärda brister, innan frågan har prövats, som kan skada de 
intilliggande fastigheterna. Ägaren till den drabbade fastigheten måste kunna visa att det är 
akut och att det är sannolikt att det är motparten som är skyldig att utföra de 
skyddsförebyggande åtgärder som krävs.31 Ett sådant föreläggande ska vara likvärdigt med 
att ett domslut vunnit laga kraft gällande åtgärderna och måste överklagas separat.32  

Den som äger ett 3D utrymme eller 3D fastighet har skyldighet att inte utsätta boende i 
närheten för störningar som kan påverka bostadsmiljön negativt eller vara skadligt för hälsan, 
vidare ska fastighetsägaren se till att hålls i gott skick. Det är också fastighetsägarens ansvar 
att ha tillsyn över de som vistas i fastigheten som till exempel gäster, nyttjanderättshavare 
eller de som utför arbete i anläggningen. Skulle inte fastighetsägaren sköta detta kan en annan 
ägare i anläggningen eller samfällighetsförening om det finns en sådan föra talan mot 
fastighetsägaren.33 

4.2 Fastighetsbildningslagen 
Fastighetsbildningslagen används för att bilda eller ändra fastigheter och servitut, den 
används också till att flytta fastighetstillbehör mellan fastigheter.34 Om det gäller ändring av 
fastigheter så används fastighetsreglering, medan avstyckning, klyvning och sammanläggning 
används till att bilda nya fastigheter.35 Lagen behandlar också samfälligheter vilket är mark 
som är uppdelad i andelar och ägs gemensamt av flera andra fastigheter.36 Det är 
lantmäterimyndigheten som har hand om förrättningar och det görs när en ansökan 
inkommit, flera olika fastighetsbildningsåtgärder kan ingå i samma förrättning eller delas upp 
i olika om de var gemensamma från början.37 

4.2.1 Lämplig fastighet 
För att kunna bilda eller förändra en fastighet så måste kraven i Fastighetsbildningslagen vara 
uppfyllda, alla fastigheter måste vara lämpliga utifrån dess användning. Med lämplighet 
menas att den ska ha en bra utformning och dessutom ha tillgång till väg. Ska fastigheten 
bebyggas så kommer även krav på att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt. För att det 
ska bli en lämplig fastighet måste den även kunna fungera ändamålsenligt både vid bildandet 
och i framtiden.38 Fastigheter som bildas får inte vara i strid mot gällande detaljplan men 

30 Jordabalken 3:8 
31 Jordabalken 3:9 
32 Jordabalken 3:10 
33 Jordabalken 3:11 
34 Fastighetsbildningslagen 1:1 
35 Fastighetsbildningslagen 2:1 
36 Fastighetsbildningslagen 1:3 
37 Fastighetsbildningslagen 2:2 
38 Fastighetsbildningslagen 3:1 
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mindre avvikelser kan göras om det inte motverkar planens syfte, finns ingen detaljplan över 
området får inte framtida planläggning motverkas.39  

3D fastighetsbildning blev möjlig med en lagändring år 2004, detta innebär att en fastighet 
inte längre är bunden till det horisontella planet utan även det vertikala.40 För att bilda en 3D 
fastighet så går kravet på lämplighet utöver det som gäller fastigheter som endast avgränsas 
horisontellt. Vid bildandet så måste fastigheten vara avsedd för att rymma en byggnad eller 
anläggning, dessutom så måste alla rättigheter vara säkrade vid bildandet för att kunna trygga 
att fastigheten kan användas på det sätt som den var tänkt.  3D fastigheten måste vidare bli 
bättre ur förvaltningssynpunkt eller användas för att trygga finansieringen.41  

Med förbättring ur förvaltningssynpunkt och tryggad finansiering menas att det vid till 
exempel förtätning kan byggas extra våningar ovanpå redan befintliga flerbostadshus där det 
kan bli bostadsrätter ovanpå hyresrätter. Då kan en annan aktör än den befintliga 
fastighetsägaren ansvara för byggnation och framtida förvaltning istället och vara en 
förutsättning för projektets genomförande. Fastigheter som har ett befintligt 
användningsområde ska undvikas att delas upp i flera olika 3D fastigheter, till exempel ett 
bostadshus i flera våningar ska inte delas upp i en fastighet per våning.42 Ska fastigheten 
användas för bostadsändamål så ska den minst rymma tre stycken bostäder.43 Förslaget till 
lagen var från början att det skulle vara minst fem stycken bostäder, detta för att förhindra 
bildandet av ägarlägenheter genom att stycka av två eller fler 3D fastigheter för att senare 
sammanlägga dessa. Efter att lagförslaget varit på remiss så ansågs tre stycken bostäder vara 
tillräckligt för att undvika enstaka ägarlägenheter. 

Att bestämma en minsta area på 3D fastigheterna ansågs inte vara nödvändigt för att 
förhindra detta då lämplighetskravet automatiskt skulle sortera bort mindre fastigheter.44  Är 
inte byggnaden eller anläggningen uppförd så kan fastighetsbildningen för 3D fastigheter 
endast genomföras för att trygga finansieringen och att den kan förväntas användas 
ändamålsenligt i nära framtid.45 

Ägarlägenheter är 3D fastigheter bildade för att rymma en bostad, vid fastighetsbildning av 
dessa så måste ovanstående villkor uppfyllas och även här gäller att de endast kan bildas 
minst tre stycken sammanhängande bostäder.46 Ytterligare ett villkor ska uppfyllas, nämligen 
att fastigheten inte använts för bostadsändamål de senaste åtta åren innan förrättningen.47  

4.2.2 Fastighetsreglering 
Fastighetsreglering används till att förändra redan befintliga fastigheter genom 
marköverföring mellan dessa. Även samfälligheter kan förändras genom flytt av andelar eller 

39 Fastighetsbildningslagen 3:2 och 3:3 
40 Fastighetsbildningslagen 1:1a 
41 Fastighetsbildningslagen 3:1a 
42 Prop. 2002/2003:116 s59 
43 Fastighetsbildningslagen 3:1a 
44 Prop. 2002/2003:116 s.56-58 
45 Fastighetsbildningslagen 3:1a 
46 Fastighetsbildningslagen 1:1a och 3:1b 
47 Fastighetsbildningslagen 3:1b 
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marköverföring, det går också att nybilda samfälligheter genom fastighetsreglering. 
Ytterligare tillämpning är bildande, upphävande eller ändring av servitut. Så kallade 
fastighetstillbehör kan också flyttas mellan fastigheter med hjälp av fastighetsreglering.48 När 
en fastighetsreglering där mark byter fastighet så ska ersättningen vara i annan mark eller 
andel i en samfällighet om det inte är mer ändamålsenligt med betalning i pengar.49  

Det är de ägare till fastigheterna vilka berörs av fastighetsregleringen som har rätt att ansöka 
om förrättning, är det en samfällighetsförening så måste de ta ett beslut under årsstämman 
för att kunna göra en ansökan. Även kommun och länsstyrelse kan lämna in ansökan om 
fastighetsregleringar, i kommunens fall om det leder till att mark och vatten används mer 
ändamålsenligt och i länsstyrelsens fall om det är av allmänt intresse att fastighetsregleringen 
genomförs.50  

En fastighetsreglering har krav på att den ska främja mer ändamålsenlig markanvändning 
eller att fastighetsindelningen blir bättre. Kostnader och andra olägenheter ska vägas mot 
fördelarna av fastighetsregleringen för att det ska kunna genomföras.51 Detta krav undantas 
vid överenskommelse mellan sakägare eller om det finns en detaljplan med 
fastighetsindelning eller servitut där genomförandetiden gäller och fastighetsregleringen 
stämmer överens med planen.52  

En fastighetsreglering som ska ske på en sakägares begäran har kravet att det ska vara 
nödvändigt med fastighetsregleringen för att förbättra den sökandes fastighet. Finns det en 
överenskommelse mellan sakägare så behöver inte den sökandes fastighet förbättras.53 Det 
finns även ett så kallat opinionsvillkor gällande fastighetsreglering vilket betyder att om det 
är många inblandade sakägare som har beaktansvärda skäl kan förhindra att 
fastighetsregleringen äger rum, detta gäller inte förrättningar där det finns ett synnerligt 
angeläget behov.54 Ett synnerligen angeläget behöv förklaras i lantmäteriets handbok att det 
till exempel kan bli aktuellt vid nödvändiga förfaranden vid detaljplansgenomförande.55  

En marköverföring där det finns en befintlig byggnad får inte ske enligt 
fastighetsbildningslagen, undantag finns när det gäller byggnader som är byggda med 
nyttjanderätt eller servitut, nyttjanderättshavaren ska då fortsatt ha tillträde till och möjlighet 
att behålla byggnaden efter förrättningen.56 Fastigheten ska efter fastighetsreglering vara 
lämplig för sitt ändamål och dess graderingsvärdefår inte minskas väsentligt.57 
Graderingsvärde baseras på en värderingsmetod där värdet grundas på en obebyggd fastighet 
och vilket ändamål den är lämpad för.58  Är det en fastighetsreglering som beror på inlösen 

48 Fastighetsbildningslagen 5:1 
49 Fastighetsbildningslagen 5:2 
50 Fastighetsbildningslagen 5:3 
51 Fastighetsbildningslagen 5:4 
52 Fastighetsbildningslagen 5:4a och 5:18 
53 Fastighetsbildningslagen 5:5 och 5:18 
54 Fastighetsbildningslagen 5:5 
55 Lantmäteriets handbok FBL s.455 
56 Fastighetsbildningslagen 5:7 
57 Fastighetsbildningslagen 5:8 
58 Fastighetsbildningslagen 5:9 
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för allmän plats enligt detaljplan så går det att bortse ifrån bebyggelse, lämplighet av fastighet 
och graderingsvärde då detta ska vara prövat i planen.59 Genom överenskommelser mellan 
sakägare kan byggnader överföras vid fastighetsreglering samt även skyddet mot en väsentlig 
minskning av graderingsvärdet kan förhandlas bort.60 

4.2.3 Marksamfälligheter 
En marksamfällighet är en fastighet som ägs gemensamt av flera andra fastigheter om det 
finns ett ändamål av stadigvarande betydelse. Fastigheterna som är delägare i samfälligheten 
måste dessutom ha väsentlig betydelse för att kunna delta.61 Undantag till fastighetens 
väsentliga betydelse kan förekomma om en överenskommelse mellan de deltagande 
fastigheterna finns.62 Om en samfällighet belastas med servitut måste de fastighetsägare som 
vill ha ersättning yrka detta under själva förrättningen om inte det blir ett intrång som 
överskrider tre procent av basbeloppet som finns i socialförsäkringsbalken. Skulle 
samfälligheten skötas av en samfällighetsförening ska ersättning alltid betalas ut utan att 
yrkande behövs.63 

En samfällighet är mera fri än vad en gemensamhetsanläggning är, vid bildandet av en 
samfällighet finns inte möjlighet att styra vilka åtgärder som ska göras på samma sätt som vid 
en gemensamhetsanläggning där det går att styra vilka anläggningar som ska utföras.   Det 
finns inget hinder för att de skapas och används nya marksamfälligheter, vilket det 
fortfarande gör.64 De flesta samfälligheter som finns idag är vägar, täkter, diken vatten, skog, 
fiske och upplagsplatser.65  

4.2.4 Inlösen av fastighet 
Inlösen av en 3D fastighet kan ske när fastigheten har blivit så sliten eller skadad att det krävs 
rivning och återuppförande för att fastigheten ska fungera ändamålsenligt. Det är någon av 
fastighetsägarna som begär inlösen, är det flera fastighetsägare som begär inlösen ska främst 
det lämpligaste alternativet till fastighetsindelning användas, i andra hand ska den fastighet 
som har störst värde få företräde, skulle delarna vara lika mycket värda så är det den 
fastighetsägare som först inkom med begäran om inlösen som får förtur. Skulle byggnaden 
vara så sliten eller skadad att det behövs rivning men ingen fastighetsägare begär inlösen kan 
lantmäteriet gå in och besluta att de 3D fastigheter och utrymmen som berörs ska återgå och 
inlösas av de fastigheter som 3D fastigheterna tillhört om ingen 3D bildning skett. Ingen 
inlösen får ske om 3D fastigheten kommer att nyttjas ändamålsenligt igen inom en nära 
framtid.66 

59 Fastighetsbildningslagen 5:8a 
60 Fastighetsbildningslagen 5:18 
61 Fastighetsbildningslagen 6:1 
62 Fastighetsbildningslagen 6:3 
63 Fastighetsbildningslagen 6:6 
64 P.Ekbäck 2011 s.24 
65 P.Ekbäck 2012 s.8 
66 Fastighetsbildningslagen 8:5 
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4.2.5 Avstyckning 
Avstyckning är när en del av en fastighet separeras, där den avstyckade delen bildar en ny 
fastighet som benämns styckningslott, ursprungsfastigheten kallas stamfastighet.67 Är det en 
tomträtt på stamfastigheten behöver tomträttsinnehavaren ge sitt medgivande för att en 
avstyckning som berör tomträtten ska kunna genomföras.68 Har stamfastigheten servitut eller 
andelar i en samfällighet kan lantmäteriet bestämma om de ska gälla styckningslott, 
stamfastighet eller båda.69 

Det är fastighetens ägare som begär avstyckningen, är styckningslotten överlåten innan 
avstyckning skett får både tidigare och nuvarande ägare ansöka om avstyckning.70 När 
stamfastighet och styckningslott har olika ägare måste en köpehandling eller annan handling 
som visar överlåtelsen finnas som grund för avstyckningen.71 Vid samma ägare så är det enligt 
dennes yrkande avstyckningen ska ske.72  

Inteckningar som finns i stamfastigheten följer med till styckningslotten vid förrättningen, 
på begäran kan förrättningslantmätaren besluta om att detta inte görs. Ett medgivande krävs 
då från borgenären eller med undantag om förrättningslantmätaren i beslutet kan bedöma 
att avstyckningen inte påverkar stamfastigheten väsentligt.73 

4.2.6 Klyvning 
När en fastighet har flera delägare så kan en av dessa ansöka om klyvning, delägarna behöver 
inte vara överens för att en fastighet ska klyvas. Det innebär att fastigheten delas upp mellan 
delägarna efter hur stor andel dessa innehar. Klyvning kan också användas för att bryta ut en 
fastighet för en delägare om det totala antalet delägare överstiger två stycken. Fastigheterna 
ska ske enligt fastighetsägarnas yrkanden, detta är inte alltid möjligt då klyvningen måste 
uppfylla villkoren i fastighetsbildningslagens tredje kapitel. Avvikelse från tredje kapitlet kan 
göras om fastighetsbildningen leder mot en förbättrad fastighetsindelning.74 Klyvning kan 
också ske om det bestäms vid köp av andel i fastigheten och det är då både köpare och säljare 
som kan begära förrättning.75 När klyvning ska ske så krävs det att en lott kan bildas utifrån 
vad en part har yrkat, finns det tomträtt på fastigheten måste det finnas ett medgivande från 
tomträttsinnehavaren och tomträtten kan endast belasta en klyvningslott. Är fastigheten 
bebyggd ska klyvningen ske så att det inte blir en avsevärd olägenhet för den delägare som 
får lotten tilldelad.76 Detta för att skydda den delägare som får lotten från att tvingas betala 
stora summor till övriga delägare för en byggnad eller anläggning, finns det ingen möjlighet 
för någon delägare att lösa ut övriga ska klyvningen inte genomföras.77 Vid en klyvning får 

67 Fastighetsbildningslagen 10:1 
68 Fastighetsbildningslagen 10:3 
69 Fastighetsbildningslagen 10:4 
70 Fastighetsbildningslagen 10:6 
71 Fastighetsbildningslagen 10:8 
72 Fastighetsbildningslagen 10:7 
73 Fastighetsbildningslagen 10:8a 
74 Fastighetsbildningslagen 11:1 
75 Fastighetsbildningslagen 11:2 
76 Fastighetsbildningslagen 11:3 
77 Prop. 1969:128 s.685 
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det inte uppstå oskäliga kostnader, det ska dessutom ske med minsta möjliga olägenhet för 
de inblandade sakägarna.78 

4.3 Anläggningslagen 
Anläggningslagen antogs 1973 av Sveriges riksdag, lagen möjliggör bildandet av 
gemensamhetsanläggningar. Tidigare fanns likvärdig lagstiftning som lagen om vissa 
gemensamhetsanläggningar och för enskilda vägar fanns lag om enskilda vägar dessa ersattes 
till stor del av anläggningslagen när den antogs. Anledning till införandet av den nya lagen 
var för att modernisera och få en mera tidsenlig och enhetlig lagstiftning, erfarenheter från 
användandet av lagen om vissa gemensamhetsanläggningar var att det fanns brister.79         

4.3.1 Vad är en gemensamhetsanläggning 
Samfälligheter som bildas enligt fastighetsbildningslagen brukar benämnas som 
marksamfälligheter, medan samfälligheter enligt anläggningslagen kallas för 
anläggningssamfälligheter. En gemensamhetsanläggning är något som kan inrättas för två 
eller flera fastigheter. Gemensamhetsanläggningens ändamål kan vara till exempel vara en 
gemensam väg som leder ut till det allmänna vägnätet. De fastigheter som deltar i 
anläggningen upplåter utrymme på sina respektive fastigheter för det område vägen upptar. 
Det är ett servitut där vägen fungerar som en belastning för de enskilda fastigheterna medan 
utrymmet är till förmån för deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Deltagande 
fastigheter i gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighetsförening eller en 
delägarförvaltning som har förmån till området och sköter förvaltningen.  

4.3.2 För vilka ändamål får en gemensamhetsanläggning inrättas  
Några vanliga ändamål för gemensamhetsanläggning är väg garage, trapphus och soprum. 
Gemensamhetsanläggningen behöver inte vara något som är nödvändigt för de ingående 
fastigheterna. Det finns inga krav på att gemensamhetsanläggningen endast får inrättas om 
den behövs för att uppfylla fastighetens lämplighet enligt fastighetsbildningslagen, utan 
gemensamhetsanläggningen kan utgöras av andra ändamål såsom grönområden och hissar.  

För att en gemensamhetsanläggning ska få inrättas krävs att den tillgodoser ändamål som är 
av stadigvarande betydelse för de ingående fastigheterna.80 Det är inte de som för närvarande 
bor på fastigheten som anläggningen ska vara av betydelse för, utan för själva fastigheten. 
Vad som menas med stadigvarande betydelse beskrivs inte närmare i lagen, i propositionen 
till lagen nämns några ändamål där stadigvarande betydelse är uppfyllt som 
parkeringsanläggning, gårdsutrymme, lekplats, avlopp, ledningar och tvättstuga.81 Dessa 
exempel fanns uppräknade i tidigare lagstiftning lagen om vissa gemensamhetsanläggningar 
som är vägledande eftersom den ersatts av anläggningslagen. I slutändan är det 

78 Fastighetsbildningslagen 11:7 
79 (Prop. 1973:160 s.1, s.61)         
80 Anläggningslagen 1§ 
81 Prop. 1973:160 s.178 
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förrättningslantmätaren som bedömer om stadigvarande betydelse uppfyllt eller inte, och 
huruvida gemensamhetsanläggningen får inrättas.  

När det gäller den tidsmässiga aspekten betyder inte stadigvarande att 
gemensamhetsanläggningen ska gälla för all framtid, anläggningen får tidsbegränsas om det 
går att förutse att den i framtiden kommer att bli överflödig.82 Anläggningslagen gäller inte 
ifall det finns bestämmelser om inrättande av anläggning som delas av flera fastigheter i annan 
lagstiftning eller vid domstolsbeslut.83 Vanligast är att en gemensamhetsanläggning består av 
en nyttighet, men det finns inget som hindrar att en och samma anläggning består av flera 
nyttigheter. Till exempel en gemensamhetsanläggning som består av både garage och 
innergård i samma anläggning.    

4.3.3 Stadigvarande och väsentlig betydelse 
Ifall parterna är överens om deltagande och inrättande av gemensamhetsanläggningen krävs 
stadigvarande betydelse. Men ifall parterna inte är överens och någon fastighetsägare inte vill 
delta i gemensamhetsanläggningen kan dennes fastighet tvingas in men då krävs att det är av 
väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i anläggningen. 84 På omvänt sätt krävs när någon 
motsätter sig en anslutning av en ny fastighet så måste väsentlig betydelse vara uppfyllt för 
den fastighet som önskar delta i anläggningen. I förarbetena till lagen nämns även att det 
endast är ägare vars fastighet som har väsentlig betydelse i anläggningen som kan hindra 
inträdande av fastighet som saknar väsentlig betydelse. Medgivande krävs således bara av de 
fastigheterna med väsentlig betydelse.85 Själva innebörden av väsentlig betydelse skiljer sig 
också från stadigvarande och beskrivs närmare nedan.  

4.3.4 Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggningar 
Det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda för att få inrätta en 
gemensamhetsanläggning dessa återfinns i paragraferna 5 till 11 §§ varav 5 och 8 §§ är 
dispositiva villkor som kan avtalas bort om parterna är överens.86 Villkoren finns till för att 
skydda allmänna och enskilda intressen. Inledningsvis och som tidigare nämnts måste 
gemensamhetsanläggningen vara av stadigvarande betydelse för att får inrättas.87 

4.3.4.1 Väsentlighetsvillkoret  
Fastigheter kan tvingas in i en gemensamhetsanläggning om det är av väsentlig betydelse för 
fastigheten att delta i anläggningen, omvänt har fastigheten rätten att få delta i anläggningen 
om det är av väsentlig betydelse.88 Väsentlig betydelse är starkare än vad stadigvarande 
betydelse är. När det gäller innebörden av väsentlig betydelse så beskrivs den inte närmare i 
lagen, däremot finns det flera rättsfall som kan användas som vägledning. I lantmäteriets 
handbok för fastighetsbildningslagen nämns flera av dessa rättsfall, det är däremot svårt att 

82 Prop. 1973:160 s.178 
83 Anläggningslagen 1§ 
84 Anläggningslagen 5§ 
85 Prop. 1973:160 s.549 
86 Anläggningslagen 16§ 
87 Anläggningslagen 1§ 
88 Anläggningslagen 5§ 
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dra några slutsatser från dessa då utfallet ofta är beror på omständigheterna som varierar från 
fall till fall. Väg är normalt av väsentlig betydelse men om det redan finns en väg som leder 
ut till det allmänna vägnätet, är det troligen inte av väsentlig betydelse att få del i ytterligare 
en väg. Här är några exempel på hur utgången gällande väsentlig betydelse i några olika fall 
varierar beroende på omständigheterna. 

Ett ändamål som bedömts i rättsfall är vad en lekplats har för betydelse, där ägaren till en av 
fastigheterna, en bostadsrättförening som enligt förrättningslantmätaren skulle delta i 
anläggningen inte tyckte att det var väsentlig betydelse för föreningens fastighet att ha del i 
anläggningen, eftersom behovet av rekreation och lekplats fanns på närliggande ställen. I 
detta fall beslutas att det är av väsentlig betydelse för bostadsrättsföreningsfastighet att ha 
del i gemensamhetsanläggningen, med motivet att det i framtiden kan finnas barn som bor 
inom fastigheten och som har nytta av lekplats där trafikerade vägar icke behöver korsas. 89  

Ett annat fall där en radhusfastighet som var bostadsrättsförening upplösts och istället 
avstyckades till separata fastigheter uppkom frågan upp om källargångarna under varje 
radhuslänga som tidigare nyttjats gemensamt var av väsentlig betydelse för fastigheterna. Här 
inrättades bara gemensamhetsanläggning för de delar där medgivande från de berörda 
fastighetsägarna fanns, det var således inte av väsentlig betydelse att källargångar skulle ingå.90 

4.3.4.2 Båtnadsvillkoret  
Ett annat krav för inrättande av gemensamhetsanläggningen är båtnadsvillkoret, normalt 
upprättas en ekonomisk kalkyl för att se om de ekonomiska fördelarna överstiger 
kostnaderna. Båtnadvillkoret i anläggningslagen skiljer sig något från båtnadsvillkoret i 
fastighetsbildningslagen där båtnaden endast görs utifrån en ekonomisk aspekt, där 
fördelarna måste överväga nackdelarna med anläggningen ekonomiskt. I anläggningslagen 
finns en aspekt utöver den ekonomiska som gör att anläggningen kan inrättas trots att en 
ekonomisk båtnad inte uppnås, här tas även värden ur social synpunkt med. Om en ny 
fastighet bildas på landet och behöver en väg och den enda befintliga väg går igenom en gård 
och behöver upprustas kan det vara motiverat att dra vägen vid sidan av gården istället för 
rakt igenom den eftersom det skapar en tryggare miljö för de boende på gården. Även om 
kostnaden blir högre av att anlägga vägen vid sidan av gården överväger de sociala fördelarna 
detta. Vilket i sin tur gör att båtnaden uppnås och anläggningen kan inrättas, det är 
förrättningslantmätaren som bedömer om villkoret är uppfyllt.91   

4.3.4.3 Övriga villkor 
Opinionsvillkoret innebär att om majoriteten av de som ska delta i anläggningen inte vill 
delta och motsätter sig det och samtidigt har beaktansvärda skäl för det, så får 
gemensamhetsanläggningen inte inrättas.92 Det är ingen formell omröstning utan 
förrättningslantmätaren får göra en bedömning av sakägarnas inställning till anläggningen. 
Dock gäller att de fastigheter som har mest nytta av anläggningen och således större andelstal 

89 HovR V Sverige 06:3 
90 Svea HovR 76:36 
91 Anläggningslagen 6§ 
92 Anläggningslagen 7§ 
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och därtill betalar en högre avgift, har mer att säga till om eftersom de påverkas i större 
utsträckning än de fastigheterna med lägre andelstal.  

Ifall behovet av anläggningen är synnerligen angeläget påverkar inte opinionens röst 
marginellt, utan anläggningen kan inrättas oavsett för att det finns ett allmänt intresse att få 
till stånd en ändamålsenlig markanvändning.93 Även hyresgäster har inflytande trots att de 
inte äger någon fastighet men detta sker genom hyresgästorganisationen. När det gäller 
bostadsrättföreningar är det föreningens styrelse som kan påverka, inte heller här den 
enskilde bostadsrättsinnehavaren.94    

Ett villkor som styr lokalisering och utformning finns även där utformning och lokalisering 
av anläggningen ska ske med minsta intrång och olägenhet, utan att oskälig kostnad 
uppkommer. Finns det alternativa lösningar exempelvis hur en väg dras ska det alternativ 
som bedöms vara mest kostnadseffektivt och som påverkar omgivningen minst väljas. 
Villkoret skyddar både enskilda och allmänna intressen.95  

De tre sista villkoren är till för att skydda mera allmänna intressen. Där ett villkor ställer krav 
på inrättande av gemensamhetsanläggning genom att den inte får strida mot detaljplan eller 
andra föreskrifter som kan finnas, mindre avsteg får dock göras så länge inte planens syfte 
motarbetas. Med andra föreskrifter menas olika områdesskydd i andra regelverk som skyddar 
markanvändningen till exempel i miljöbalken där kulturreservat eller strandskyddsområde 
skyddas.96  

För områden som inte är detaljplanerade får tilltänkt anläggning inte hindra framtida 
exploatering av området. Hänsyn måste tas till den samhällsplaneringen som finns i 
kommunens översiktsplan.97  

Avslutningsvis får anläggningen inte strida mot allmänna intressen.98 Denna generella 
skyddsregel bottnar i att det finns så många olika sorters anläggningar som kan bildas, och 
ett mera detaljerat lämplighetsvillkor har inte ansetts möjligt att utforma.99 

Det är förrättningslantmätarens uppgift att väga de olika intressena mot varandra och 
bedöma vilket som är väger tyngst, och på så vis bedöma om villkoret är uppfyllt. Skydd för 
fordringshavare finns även, ibland behövs ett medgivande från denna om inte 
förrättningslantmätaren bedömer att det inte är nödvändigt.100 

4.3.5 Skyldighet att avstå utrymme och ersättning  
Den mark som behövs för en gemensamhetsanläggning får tas i anspråk på fastighet även 
om fastigheten inte deltar i gemensamhetsanläggningen. Fastighetsägaren har då rätt till 
ersättning för markförlusten. I fall synnerligt men uppkommer på fastighet i samband med 

93 Prop 1973:160 s.191 
94 Anläggningslagen 7§ 
95 Anläggningslagen 8§ 
96 Anläggningslagen 9§ 
97 Anläggningslagen 10§ 
98 Anläggningslagen 11§ 
99 Lantmäteriets handbok AL s.81 
100 Anläggningslagen 16§ 
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markens ianspråktagande finns endast skyldighet att avstå mark ifall 
gemensamhetsanläggningen är till nytta för flera andra fastigheter. När det inträffar har 
fastighetsägaren rätt att begära inlösen av sin fastighet.101 När det gäller ersättningen för 
avstått utrymme så tillämpas reglerna i fastighetsbildningslagens femte kapitel.  

Vad som menas med synnerligt men är inte helt givet, ett exempel där synnerligt men 
uppkom var när en bostadsfastighet blev olämplig till följd av att en järnväg breddades 
bedömdes den som olämplig för sitt ändamål som bostadsfastighet och synnerligt men var 
då uppfyllt.102 Lantmäteriet kan besluta att fastighetstillbehör som ingår i 
gemensamhetsanläggningen ska överföras till en samfällighet där deltagande fastigheter ingår 
då en anläggning kan vara helt anspråkstagen av gemensamhetsanläggningen.103 Endast 
sådana fastighetstillbehör som täcks av begreppen byggnad eller anläggning enligt 2:1 
jordabalken får överföras.104  

4.3.6 Andelstal 
Fördelning av kostnader för utförande och drift av gemensamhetsanläggningen ordnas 
genom att varje fastighet ges ett så kallat andelstal av förättningslantmätaren, ett för 
utförandet och ett för driften.105 Desto högre andelstal desto högre avgift för 
fastighetsägaren. Hur stort varje andelstal fastigheterna tilldelas beror på vilken nytta de 
bedöms ha av anläggningen. Ett enkelt exempel kan vara ett parkeringsgarage där det finns 
totalt 4 platser som delas av tre fastigheter, där två av fastigheterna har varsin plats medan 
den sista fastigheten har två platser. Nyttan för fastigheten med två platser borde då vara 
dubbelt så stor jämfört med de fastigheterna med en plats, alltså får fastigheten ett dubbelt 
så stort andelstal. 

Det är förrättningslantmätaren som bestämmer andelstalen, det finns ingen särskild princip 
för hur detta ska göras, utan det görs efter nytta. Det finns vissa principer vid till exempel 
väg används tonkilometermetoden, för övriga anläggningar brukar det försöka sättas upp på 
något som motsvarar nyttan det kan då vara areal eller antal parkeringar som i exemplet. 
Genom överenskommelser kan andelstalen bestämmas parterna emellan.106  

4.3.7 Sektionsindelning 
Det går att dela upp andelstal för olika delar av en gemensamhetsanläggning, om 
gemensamhetsanläggningen exempelvis består av två nyttigheter dels garage och dels 
innergård, om någon av fastigheterna har två stycken garage så bör den rimligtvis ha ett högre 
andelstal, än fastigheten med ett garage. Vad gäller innergården så har båda fastigheterna lika 
stor nytta och således lika stora andelstal för den sektionen. Sektionsindelning används främst 
vid vägar där vissa fastigheter brukar delar av vägen mer, men den kan även användas vid 

101 Anläggningslagen 12§ 
102 Lantmäteriets Handbok AL s.86 
103 Ekbäck 2011 s.56 
104 Anläggningslagen 12a§ 
105 Anläggningslagen 15§ 
106 Anläggningslagen 16§ 
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andra områden för att få en mera rättvis fördelning. I förarbetena beskrivs sektionsindelning 
som något som bör undvikas, eftersom det kan försvåra förvaltningen.107  

4.3.8 Ändrade förhållanden 
Det finns möjligheter att ompröva gemensamhetsanläggningen, det kan vara så att det har 
inträffat något som gör att gemensamhetsanläggningen behöver förändras eller justeras, detta 
görs vid en ny förrättning. För att få lov att ompröva måste det antingen ha skett en 
förändring till exempel om en ny väg anlagts och som gör att den gamla vägen inte fyller 
samma behov. Det kan också vara bestämt vid tidigare förrättning att beslutet får omprövas 
efter viss tid. Slutligen får anläggningen också omprövas om det finns ett klart behov av 
omprövning.108  Det finns möjlighet att ändra andelstal, samt styra inträde och utträde för 
fastigheter utan förrättning, ifall det finns en tidigare överenskommelse om detta.109  

4.4 Lagen om förvaltning av samfälligheter  
För förvaltning av både samfälligheter och gemensamhetsanläggningar är det lagen om 
förvaltning av samfälligheter som tillämpas.110 Samtidigt som anläggningslagen antogs även 
Lag om förvaltning av samfälligheter som ersatte större delar av tidigare lagstiftning lag om 
förvaltning av bysamfälligheter, som var föråldrad och behövde moderniseras.111 

4.4.1 Tillämpning 
Lagen gäller för samfällda områden det vill säga gemensamma utrymmen som delägs och 
förvaltas av flera fastigheter gemensamt. Med gemensamma utrymmen avses samfälligheter 
enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, alltså gemensamhetsanläggningar. 
Servitut eller liknande rättighet som hör till flera fastigheter samt annan mark som är 
gemensam för fastighetsägare omfattas också av lagen.112  

Eftersom lagen är applicerbar på så olika områden finns två stycken förvaltningsformer där 
delägarförvaltning är den form som används i de mer enkla fallen där ett mindre antal 
fastigheter är involverade.113 Den andra förvaltningsformen föreningsförvaltning lämpar sig 
bättre när flera fastigheter har del i samfälligheten, här drivs föreningen av dess medlemmar 
som utser en styrelse.114 

 

4.4.2 Delägarförvaltning 
Vid inrättande av en ny gemensamhetsanläggning blir förvaltningen automatiskt 
delägarförvaltning om inget aktivt val görs där fastighetsägarna kommer överens eller föreslår 

107 Prop. 1973:160 s.218 
108 Anläggningslagen 35§ 
109 Anläggningslagen 43§ 
110 Lagen om förvaltning av samfälligheter 1§ 
111 Prop. 1973:160 s.1 
112 Lagen om förvaltning av samfälligheter 1§ 
113 Prop. 1973:160 s.367 
114 Lagen om förvaltning av samfälligheter 4§  
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att en föreningsförvaltning en så kallad samfällighetsförening ska bildas. En 
delägarförvaltning kräver att alla fastighetsägare är överens för att ett beslut ska kunna fattas, 
det finns inga beslut som kan fattas genom att majoriteten är överens, utan alla fastighetsägare 
måste vara eniga.115 I de fall där delägarna är oense och inte kommer överens får lantmäteriet 
antingen själva eller förordna någon att hålla sammanträde där frågan avgörs, och om det 
finns behov besluta om övergående till föreningsförvaltning.116 

4.4.3 Föreningsförvaltning 
Vid större sammanslutningar där det är svårare för alla att vara eniga är föreningsförvaltning 
det bättre alternativet. Här skapas en samfällighetsförening som består av medlemmar i form 
av fastighetsägare som i sin tur utser en styrelse. En samfällighetsförening får bildas om 
någon delägare begär det eller om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att sådan 
bildas.117   

En samfällighetsförening är en juridisk person och kan förvärva rättigheter, ikläda sig 
skyldigheter och ingå avtal med mera.118 Den ursprungliga agendan får inte frångås det vill 
säga att förvalta den samfällighet som föreningen skapats för, avtal och liknande måste på 
något sätt kopplas till samfälligheten.119  

Vid sammanträdet där samfällighetsföreningen inrättas väljs styrelse och stadgar för 
föreningen bestäms, vilket kan sägas vara föreningens egna regelverk där bland annat 
ändamål, grunderna för förvaltningen, styrelsens uppgifter, hur ofta och var 
föreningsstämma skall hållas bestäms.120 Vid föreningsstämman kan olika spörsmål som 
berör förening avhandlas och röstas om, till skillnad från delägarförvaltning kan 
majoritetsbeslut fattas, om utgången är oavgjord får lottning ske.121        

I tidigare lagstiftning fanns inte möjligheten att låta samma utvalda organisation sköta om 
mer än ett förvaltningsobjekt, vilket inte bedömdes vara effektivt så genom lagen om 
förvaltning av samfälligheter finns möjligheten för samma organisation att sköta om flera 
förvaltningsobjekt.122  

4.5 Servitut 
Ett servitut är en rättighet för en fastighet att på annan fastighet nyttja den på något sätt som 
normalt inte fås. Det kan vara så att en fastighet saknar utfart till allmän väg på sin egen 
fastighet och för att då kunna ta sig till allmän väg måste korsa över grannfastighetens mark.  

115 Lagen om förvaltning av samfälligheter 6§  
116 Lagen om förvaltning av samfälligheter 7§ 
117 Lagen om förvaltning av samfälligheter 20§ 
118 Lagen om förvaltning av samfälligheter 17§ 
119 Lagen om förvaltning av samfälligheter 18§ 
120 Lagen om förvaltning av samfälligheter 28§ 
121 Lagen om förvaltning av samfälligheter 22§ 
122 Lagen om förvaltning av samfälligheter 55§ och Prop. 1973:160 s.393 
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För att få göra detta lagligt krävs ett servitut där den härskande fastigheten får rättigheten att 
köra över den tjänande fastighetens väg.123 

Det finns två stycken olika sätt som servitut kan upplåtas dels officialservitut och dels 
avtalsservitut.  Avtalsservitut är ett avtal mellan två fastighetsägare och bestämmelserna för 
dessa finns i jordabalkens 14:e kapitel. För att servitutet ska anses giltigt ska nyttan vara av 
stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Det får inte heller finnas någon 
skyldighet emot den tjänande fastigheten att förutom med undantag genom 
överenskommelse att underhålla väg byggnad eller annan anläggning.124  Officialservitut 
upplåts av myndigheter och domstolar vanligast med stöd av fastighetsbildningslagen eller 
anläggningslagen. För servitut som bildas enligt fastighetsbildningslagen gäller vad som står 
i jordabalken samt bestämmelserna om lämplighet i fastighetsbildningslagen 3:1 och de 
villkor som finns för fastighetsreglering i femte kapitlet samt för servitut i sjunde kapitlet. 
Här finns krav på att servitutet ska vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga 
användning, vars betydelse är mera betydande än den stadigvarande, detta servitut kan 
inrättas om parterna är oense vilket inte gäller avtalsservitut.125 

Avtalsservitut bildas med stöd av jordabalken, fördelen med detta är att det inte finns några 
krav på väsentlig betydelse om parterna är överens utan endast stadigvarande betydelse. För 
att säkerställa att ett avtalsservitut ska gälla mot framtida fastighetsägare så ska servitutet 
skickas till inskrivningsmyndigheten.126    

4.6 Bostadsrättslag 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, ändamålet med föreningen är att upplåta 
lägenheter med bostadsrätt.127  Den som köper sig in med en insats och blir medlem i 
föreningen ges rätt att bo i lägenheten men någon äganderätt till själva lägenheten fås inte. 
Genom medlemskap i föreningen och upplåtelseavtal får lägenheten brukas och upplåtelsen 
får inte tidsbegränsas.128 En bostadsrättsförening ska ha stadgar och en styrelse. Styrelsen 
avgör om nya medlemmar ska antas till föreningen utifrån villkor som bestäms i stadgarna.129 
Bostadsrättshavaren är skyldig att hålla lägenheten i gott skick med egna pengar om inget 
annat står i stadgarna. För större reparationer som innefattar bland annat ledningar som 
elektricitet, vatten och avlopp och värme är bostadsrättsföreningen ansvarig.130 
Bostadsrättsföreningen är det som ansvarar för det utöver bostadsrättsinnehavaren sköter 
som till exempel huset och marken.131 Om huset där bostadsrätten är belägen sälj på exekutiv 
auktion så försvinner rätten att bo i lägenheten. Föreningen blir då tvungen att betala 

123 Jordabalken 14:1 
124 Jordabalken 14:1 och Fastighetsbildningslagen 7:1 
125 Fastighetsbildningslagen 7:1 
126 Jordabalken 7:10 
127 Bostadsrättslag 1:1 
128 Bostadsrättslag 1:4 
129 Bostadsrättslag 1:2 
130 Bostadsrättslag 7:12 
131 Bostadsrättslag 7:4 
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ersättning till bostadsrättsinnehavaren, skulle bostadsrättsföreningen gå i konkurs så kommer 
tillgångarna fördelas i turordning till föreningens borgenärer.132 

4.7 Ägarlägenhet 
En ägarlägenhet innebär en fastighet i ett flerbostadshus med enskilt ägande. Eftersom 
ägarlägenheten är belägen i en byggnad och inte kan avgränsas enbart i vertikalt markplan 
likt en traditionell fastighet skiljer sig gränsdragningen genom att den även avgränsas i 
horisontellt plan och bildar en 3D fastighet. Gränsen kan gå mitt i vägg, tak eller golv mellan 
de olika lägenheterna. Gemensamma utrymmen som trapphus, bärande konstruktion med 
mera kan bilda en gemensamhetsanläggning där de olika fastigheterna ingår. En ägarlägenhet 
är mer likställt att äga ett radhus i jämförelse med en bostadsrättslägenhet. Det går att söka 
lagfart på ägarlägenheten och det finns ingen risk att bli vräkt men det kan utgå vite vid 
upprepade störningar. Tack vare att det går att söka lagfart så kan även pantbrev ställas ut 
med lägenheten som säkerhet. Vid uthyrning så behöver inte heller någon annan än 
fastighetsägaren godkänna detta.133 

 
 

 
Ägarlägenhet Bostadsrättslägenhet 

Ägande Enskilt ägande Föreningen äger 

Kan vräkas Nej, vite vid störningar Ja 

Uthyrning i andrahand Ja Kanske, föreningen måste godkänna 

Gemensamma utrymmen - 
skötsel 

Gemensamhetsanläggning Bostadsrättsföreningen 

Avgift Samfällighetsförening Bostadsrättsförening 

Konkurs Personlig konkurs Bostadsrättsföreningen kan gå i konkurs 

Lagfart Ja Nej 

Pantbrev Ja, med fastigheten som 
säkerhet 

Ja, med förfogandet över lägenheten som 
säkerhet 

Tabell 1: Källa - Egen sammanställning 

4.8 Detaljplan 
Genom en detaljplan kan utformningen för ett visst område bestämmas.134 Det är 
kommunen som är ansvarig för att ta fram detaljplaner.135 Genom detaljplanen regleras hur 
mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Detaljplanen visar vad som 

132 Bostadsrättslag 7:33 
133 Lantmäteriet om ägarlägenheter 
134 Plan och bygglag 4:1 
135 Plan och bygglag 4:2 
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är kvartersmark, allmänna områden samt vattenområden. Kvartersmark är områden där 
bebyggelse finns eller får uppföras, vilken typ av ändamål som marken får användas till styrs 
även bostäder, kontor eller handel är några exempel på olika användningsbestämmelser som 

finns. Med allmänna områden kallat allmän plats avses områden som är allmänna och är till 
för alla och inte någon enskild, torg, natur, park, gata är exempel på olika användningar.136 
Vanligast är att kommunen sköter om dessa områden. I detaljplanen finns även olika 
egenskapsbestämmelser för de olika områdena i kartan där olika saker kan regleras bland 
annat byggandets omfattning, fastighetsstorlek, utformning, skyddsbestämmelser.137   Innan 
beslut får tas måste det utökade planförfarandet i plan- och bygglagen följas. Först görs en 
kungörelse där planförslaget ska presenteras i ortstidningen och på kommunens 
anslagstavla138. Sedan ska ett samråd med lantmäteriet och länsstyrelsen och övriga berörda 
myndigheter och sakägare hållas för att samla in information och synpunkter på förslaget.139 
De synpunkter som inkommer sammanställs sedan i en samrådsredogörelse.140 Sedan så ska 
en granskning ske och alla berörda sakägare ska kallas genom en underrättelse.141 Alla 
synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas sedan i ett 
granskningsutlåtande.142  

136 Plan och bygglag 4:7 
137 Plan och bygglag 4:16 
138 Plan och bygglagen 5:11b 
139 Plan och bygglagen 5:11 
140 Plan och bygglagen 5:17 
141 Plan och bygglag 5:18 
142 Plan och bygglag 5:23 

Figur 5: Framtida vy av Karlastaden. Bild: Serneke 

26 
 

                                                 



Fastighetsbildning av 3D fastigheter – med fallstudie Karlatornet  

 

Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut om huruvida detaljplan ska antas.143 Efter 
minst tre veckor utan överklagande så vinner detaljplanen laga kraft.144 I vissa mindre 
komplexa detaljplaner så går det att korta ner processen genom att inte behöva använda 
kungörelse och samrådsredogörelsen ett så kallat enkelt förfarande. 

5 Kartläggning i fyra kommuner om genomförandet av 
3D fastighetsbildning 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom intervjuer och studerandet 
av förrättningsakter. 

5.1 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med två stycken lantmätare på olika lantmäterikontor som har 
erfarenhet av 3D fastighetsbildningar med frågor som främst berör processen och 
planeringsfasen kring 3D fastighetsbildningar och hur kontakten ser ut med exploatör. 
Intervjuer har även gjorts med två stycken olika exploatörer som har erfarenhet av den här 
typen av projekt, där liknande frågor ställs kring planering och kontakt med lantmäteriet. 
Nedan finns referat från de olika intervjuerna. I uppsatsens metod finns mera information 
om vilka frågor som ställts och hur intervjuerna har gått till samt vilket syfte de har.     

5.1.1 Intervju förrättningslantmätare 1 
Inledningsvis diskuterades allmänna frågor om 3D fastighetsbildning hur tillvägagångssättet 
går till. För de olika lagarna som berörs vid en förrättning finns handböcker där lagtexten 
förklaras på ett tydligare sätt och exempel på hur lagen används. förrättningslantmätaren 
uppger att handböckerna fungerar som stöd i arbetet och att det även finns en speciell 
handbok vid 3D fastigheter vidare så är bedömningen upp till förrättningslantmätare och kan 
variera beroende på vem det är. Hur rättigheterna upplåts och vad som är lämpligast togs 
även upp, förrättningslantmätaren uppger att det varierar från fall till fall vad som är 
lämpligast av gemensamhetsanläggning och servitut men generellt väljs servitut när det bara 
är en fastighet som drar nytta av rättigheten. Fastighetsägarnas ansökan och åsikt påverkar 
också. 

En annan fråga dök upp utifrån förrättningsakterna som diskuterades var varför en 
samfällighet bildas i samband med 3D bildningen. förrättningslantmätaren svarar att I fallet 
där en 3D samfällighet bildas så gör den det för att marken inte ska behöva stanna kvar i 
exploatörens ägo när 3D fastigheterna säljs vidare, då den riskerar att bli en herrelös fastighet 
senare.  

143 Plan och bygglag 5:27 
144 Plan och bygglag 11:10 
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Hur tankesättet vid förvaltningen av 3D fastigheter och de gemensamma ytor som 
uppkommer i samband med bildande berördes även där förrättningslantmätaren säger att de 
följer lagkraven i fastighetsbildningslagen 3:1 och att de även lämnas in en kostnadskalkyl 
som visar att projektet går att genomföra. 

Avslutningsvis diskuterades hur kontakten ser ut mellan bostadsexploatör och 
förrättningslantmätare och vilka förberedelser som har gjorts av bostadsexploatören och hur 
det påverkar handläggningstiden i ärendet. förrättningslantmätaren svarar att tiden som läggs 
ner för dem att projektera gemensamhetsanläggningar varierar beroende på projektet, och 
att det påverkar hur mycket bostadsexploatören har förberett, ibland finns kartor med 
inritade 3D utrymmen och då går det snabbare. förrättningslantmätaren gör en uppskattning 
att tiden som lantmäteriet lägger ner i vissa ärenden kan minska med upp till 50 procent om 
bostadsexploatören har gjort bra förberedelser genom att kanske ta hjälp av en konsult. 
Vidare säger förrättningslantmätaren angående hur vanligt det är för en bostadsexploatör att 
ta fram projekteringsmaterial, att det beror på vem som är bostadsexploatör och vilket 
ärende. 

5.1.2 Intervju förrättningslantmätare 2  
Först diskuterades projekteringstider för gemensamhetsanläggningar om det är någon 
skillnad mellan att projektera gemensamhetsanläggningar vid 3D fastighetsbildning jämfört 
med vanlig fastighetsbildning. förrättningslantmätaren tyckte frågan var svår och säger att en 
3D förrättning generellt tar mera tid en än vanlig förrättning, men att det är svårt att 
uppskatta vilken tid det tar för projektering av själva gemensamhetsanläggningen. Vidare 
säger förrättningslantmätaren att det är en stor fråga att reda ut vad som ska vara 
gemensamhetsanläggningar och vad som ska vara servitut samt kommunicera det till 
fastighetsägarna och förhålla sig till deras ansökan och önskan, det är något som tar mycket 
tid i 3D förrättningar. 

Därefter diskuterades kontakten mellan bostadsexploatörerna och lantmäteriet, hur 
förbereda de är vid nyproduktion när de tar kontakt med lantmäteriet och hur tät kontakt de 
har. Förrättningslantmätaren uppger att bostadsexploatören oftast vid nyproduktion har en 
uppfattning av vad som ska ingå i gemensamhetsanläggning och vad som ska vara servitut 
och upplever att de ofta har kommit ganska långt i processen vid nyproduktion själva innan 
de tar kontakt med lantmäteriet. Vad gäller kontakten i övrigt så säger 
förrättningslantmätaren att kontakt sällan tas före ansökan har skickats in, i så fall är det för 
att rådgöra hur de ska skicka in ansökan. Ibland skickas ansökan in tidigt innan 
bostadsexploatören vet klart hur de vill ha det, då kan de rådgöra innan själva förrättningen.  

Frågan om förvaltning hur förrättningslantmätaren tänker på framtida förvaltning och hur 
mycket som detaljstyrs i gemensamhetsanläggningarna togs upp. Här angav 
förrättningslantmätaren att framtida förvaltning, är det huvudsakliga ändamålet det är därför 
gemensamhetsanläggningen görs. När det gäller vad som detaljstyrs beror det på vad det är 
för typ av anläggning och vilka kostnader som finns förknippade med anläggningen även att 
det är en bedömningsfråga från fall till fall. Vidare nämns att det kan vara dåligt att detaljstyra 
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för mycket då det krävs nya förrättningar för att ompröva, vilket kan stoppa en naturlig 
utveckling och då kan det vara bättre att lämna det öppet som en förvaltningsfråga för 
samfällighetsföreningen. Medan det kan vara bra för anläggningar som är lite dyrare att 
detaljstyra mera. 

Sedan diskuterades marksamfällighet och gemensamhetsanläggning varför det ibland väljs att 
göra båda där samma saker ingår ex: stomme. förrättningslantmätaren känner inte igen detta 
vid 3D förrättningar och säger att de inte har gjort så i deras kommunområde. 
förrättningslantmätaren utvecklar även resonemanget med stomme i 
gemensamhetsanläggning och säger att det är svårt att tvinga på en fastighet att delta, även 
om det är bra så är det kanske inte av väsentlig betydelse, med tanke på stark 
grannelagsstiftning. 

5.1.3 Intervju bostadsexploatör 1 
Diskussionen började med frågor angående gemensamhetsanläggningar om de projekterar 
själva eller använder utomstående kompetens, om bostadsexploatörerna blivit kunnigare och 
vilken tid som läggs ner generellt för att projektera gemensamhetsanläggningar. 
Bostadsexploatören uppger att de flesta frågorna sköts internt. Men säger vidare att det blir 
allt vanligare att externa konsulter tas in som hjälp i dessa frågor, då byggherrarna sällan har 
den kompetensen själva och får svår att få någon kontinuitet i dessa frågor. Eftersom 
lagstiftningen förändras är det svårt att hålla sig ajour. 

Exploatören svarar kring projekteringen att det är svårt att ge ett generellt svar men ger ett 
exempel på hur lång tid som kan gå åt i storkvartersprojekt där det är upp till 
bostadsexploatören själva att lösa gemensamma funktioner som garage och gårdar. 
bostadsexploatören uppskattar en tidsåtgång på ca 150–200 timmar. Där uppgifter som 
tolkning av planbestämmelser och exploateringsavtal, framtagande av ansökningar och 
överenskommelser för gemensamhetsanläggningar inklusive beskrivningar och illustrationer 
ingår. Även möten med berörda som kommun och lantmäteri och bevakning av 
myndighetsbeslut.   

Sedan diskuterades hur de i sin exploatörs roll tänker kring framtida förvaltning vid 3D 
fastigheter och gemensamhetsanläggningar och vilka svårigheter som finns med den och hur 
kontakten ser ut med lantmäteriet i dessa ärenden. Vid framtida förvaltning av 3D fastigheter 
upplever bostadsexploatören att det största problemet ligger i gränsdragningar kring 
konstruktioner och installationer. Nämner även vikten av samordnad projektering 
framförallt i fall då flera exploatörer är inblandade som i storkvarter.  

Vad gäller kontakten med lantmäteriet säger bostadsexploatören att den inte är särskilt tät. 
Att det oftast är ett möte i samband med ansökan om fastighetsbildning och inrättande av 
gemensamhetsanläggning och eventuellt något avstämningsmöte under handläggningstiden 
om det behövs. Ifall en samfällighetsförening bildas för att förvalta gemensamhetsanläggning 
så blir det ett sammanträde vid bildandet. 
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5.1.4 Intervju bostadsexploatör 2 
Intervjun inleddes med lite allmän information från bostadsexploatören om de projekt som 
drivs för närvarande, därefter började gemensamhetsanläggningar i 3D fastighetsbildning-
projekt diskuteras. Hur mycket tid och vilka kostnader det innebär att projektera 
gemensamhetsanläggningar tyckte bostadsexploatören var svårt att ge ett generellt svar på 
och säger att det beror mycket på vilket typ av projekt som drivs och hur komplext det är. 

Sedan kom diskussionen in på huruvida bostadsexploatören använder utomstående 
kompetens i form av konsulter eller om frågor som projektering av 
gemensamhetsanläggningar sköts mera internt. bostadsexploatören svarar att de för det 
mesta är anställda på företaget som jobbar med dessa frågor, men att det i vissa fall 
förekommer under kortare perioder tagit hjälp av konsulter som arbetar med vissa frågor. 

Vidare diskuterades vilken kontakt bostadsexploatören har med lantmäteriet och hur de 
arbetar med dem i dessa ärenden. Bostadsexploatören uppger att de har avstämningsmöten 
med lantmäteriet ungefär varannan vecka i stora projekt och däremellan har de kontinuerlig 
kontakt på telefon och mail mellan mötena. bostadsexploatören ger ett exempel på hur 
dialogen med lantmäteriet kan se ut, det kan vara så att bostadsexploatören kommer med 
olika förslag på lösningar som sedan diskuteras med lantmäteriet där de gemensamt kommer 
fram till en lösning. Avslutningsvis säger bostadsexploatören att de generellt brukar ha 
samsyn och att de upplever lantmäteriet som en bra rådgivare som lyssnar på vilka önskemål 
de har. 

Därefter kommer diskussionen in på förvaltning, och hur bostadsexploatören tänker på den 
framtida förvaltningen vid sådana här projekt. bostadsexploatören betonar vikten av att få 
till en förvaltning som fungerar, dels för att det är viktigt för de boende och dels för 
exploatörens egen skull eftersom dennes anseende står på spel och en dåligt fungerande 
förvaltning skulle kunna innebära ett försämrat rykte. 

5.2 Förrättningsakter 
Här presenteras de förrättningsakter som valts ut och studerats. 

5.2.1 Akt 1 1485K-16/142 
Ett projekt i Uddevalla kommun där stamfastigheten avstyckas och 26st nya ägarlägenheter 
bildas i samma hus. Det avstyckas även två traditionella fastigheter, som tillsammans med 
stamfastigheten får del i samma radhus som ligger i direkt anslutning till ägarlägenheterna. 
Rättigheter ordnas genom bildande av en marksamfällighet och tre stycken 
gemensamhetsanläggningar. Varav en tidigare anläggning för väg omprövas. 
Marksamfälligheten bereder ut sig över hela området där lägenheterna och radhuset står samt 
gårds och väg ytor. Samfälligheten urholkas av ägarlägenheterna där stomme, bärande delar 
och schakt för ägarlägenheternas stamledningar hör till samfälligheten, även gemensamma 
utrymmen inom huset som korridorer och hissar hör till samfälligheten. En av 
gemensamhetsanläggningarna består av olika vatten och elledningar, trapphus och hissar från 
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våning ett till garage i ägarlägenhetshuset samt gård och garage. Gemensamhetsanläggningen 
belastar samfälligheten, ägarlägenheterna och de traditionella fastigheterna för alla 
gemensamma ytor. Den andra gemensamhetsanläggningen omfattar endast ägarlägenheterna 
där ingår trapphus, elsystem och byggnadskonstruktion som består av husgrund, bärande 
väggar, bjälklag, vind, schakt för ledningar, hängrännor, stuprör och pålar, alla byggnadsdelar 
som inte ingår i ägarlägenheterna. Även här upplåts utrymme som gör att samfälligheten 
belastas. Den tredje gemensamhetsanläggningen berör endast radhusfastigheterna. 

I Akten återfinns även projekteringsmaterial som sökanden har tagit fram i form av ritningar 
och skisser på byggnadens utformning där ägarlägenheternas gränser framgår samt vilka 
byggnadsdelar som ska ha del i en gemensamhetsanläggning. 

5.2.2  Akt 2 1480K-2014F89 
Avstyckning av 3D fastighet i Göteborg av ett fem våningshus där delar av våning ett och 
resterande våningar ovan avstyckas för bostadsändamål med bostadsrätter, totalt 52 
lägenheter med hiss innergård och trapphus. Ett köp ligger till grund för avstyckningen.  Till 
stamfastigheten hör efter avstyckningen tre stycken butikslokaler på våning ett med förrård, 
två uteplatser på innergård samt garage i källare. En gemensamhetsanläggning inrättas för 
gemensamma anordningar och utrymmen som bl.a. innefattar teknikutrymmen bestående av 
el, fjärrvärme, ventilation, olika vatten- och avloppsledningar, soprum, tillbehör i garage och 
trapphus mellan våning ett och källarplan som armaturer. Gemensam grundläggning under 
byggnad inklusive pålar och andra erforderliga anordningar ingår även, dock inte bottenplatta 
eller bjälklag. Gemensamhetsanläggningen belastar de båda fastigheterna. Ett fåtal servitut 
för tillträde och utrymning upprättas även. 

5.2.3 Akt 3 1480K-2007F185 
En Fastighetsreglering i Göteborg där ett 3D utrymme flyttas från en bebyggd 
kontorsfastighet till en hotellfastighet. 3D utrymmet består av våningsplan fem i 
kontorsfastigheten. Ett köpekontrakt ligger som grund till regleringen. I samband med 
fastighetsregleringen inrättas även två stycken gemensamhetsanläggningar där en anläggning 
är sektionsindelad och består av avloppsanläggning, sprinkleranläggning och 
elförsörjningsanläggning. Genom sektionsindelningen blir det möjligt att sätta olika andelstal 
för varje sektion. Den andra gemensamhetsanläggningen är också sektionsindelad och består 
av två olika trapphus. Servitut upprättas även för utrymning och tillträde, där tillträde är till 
för att underhålla olika tekniska anläggningar samt fasad, där hotellfastigheten är härskande 
fastighet för alla servitut utom ett.   

5.2.4 Akt 4 0180K-2015-01431 
Klyvning av en bebyggd fastighet vid Odenplan i Stockholm, fastigheten klyvs i två delar 
som båda blir tredimensionella. Där en del blir en traditionell fastighet som i sin tur urholkas 
av den andra 3D fastigheten som breder ut sig i byggnadens tre understa plan med källare 
inkluderat, dock är det bara vissa delar av dessa våningar som hör till 3D fastigheten.  
Ändamålen för de båda fastigheterna blir bostäder för den traditionella som huvudsakligen 
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är våning två och uppåt medan 3D fastighetens ändamål är kommersiellt. Överenskommelse 
ligger till grund för klyvningen.    

Nödvändiga rättigheter skapas genom servitut och inrättande av gemensamhetsanläggningar. 
Totalt bildas fem stycken gemensamhetsanläggningar där en anläggning består av fasad, en 
annan innehåller grundläggning och stomkonstruktion som innefattar bärande bjälklag, 
väggar, pelare, sulor och grundläggning. Övriga gemensamhetsanläggningar består 
huvudsakligen av tätskikt, ledningar och trapphus. De servitut som bildas är för utrymning, 
samt rätt att underhålla olika tekniska ledningar och anordningar. Av akten framgår även att 
sakägarna i planeringsfasen för fastighetsbildningen har tagit hjälp av en extern konsultfirma 
som har hjälpt till med att ta fram ett beslutsunderlag till lantmäterimyndigheten och bidragit 
med rådgivning under arbetet.  I underlaget från konsultfirman finns bland annat information 
om vilka detaljplaner som finns inom kvarteret vilka bestämmelser som finns för dem och 
dess genomförandetid. Inteckningar och inskrivningar för fastigheten. Det finns även ett 
större avsnitt med ritningar och skisser på föreslagen fastighetsindelning. Själva 
gränsdragningen mellan de båda fastigheterna finns även tydligt beskriven i text exempelvis 
att fastighetsgränsen dras mitt i bjälklag, vilket är lämpligt ur ansvars och 
brandskyddshänseende. Konsultfirman har även undersökt på utrymningsvägar vid brand, 
olika fastighetsrättsliga lösningar som kan vara lämpliga för fasad, grundläggning, stomme 
och vatten- och avloppsfrågor. Vidare finns även en lista med förslag på olika servitut som 
bedöms behövas, och vad som ska ingå i de förslagna gemensamhetsanläggningarna som 
bildas. Konsultfirman har även fått fullmakt att företräda sakägarna vid förrättningen.    

5.2.5 Akt 5 1980K-2012/39  
Ett stort projekt i Västerås där 47 ägarlägenheter bildas genom avstyckning.  
Ägarlägenheterna är uppdelade i två stycken huskroppar som sitter ihop i bottenvåningen 
som hör till stamfastigheten som innehåller bland annat garage och restaurang och är således 
kommersiell. Medan våning två och uppåt i vardera huskropp består av ägarlägenheter. En 
marksamfällighet bildas för markområdet där byggnaderna står som urholkas av 
stamfastigheten och ägarlägenheterna.  Nödvändiga rättigheter skapas genom två stycken 
gemensamhetsanläggningar och servitut.  Den ena gemensamhetsanläggningen består av 
trapphus, förråd, innergård, ledningar, ventilation och elsystem som är belägna på 
samfälligheten och de olika fastigheterna. För den andra gemensamhetsanläggningen upplåts 
utrymme för en gemensam möteslokal. Servitut för underhåll av uteplats, finns för alla 
ägarlägenheter med uteplats.  Bärande stomme och bärande pelare hör inte till 
ägarlägenheterna, utan till samfälligheten.   

5.2.6  Akt 6 1485K-16/31 
Akten beskriver bildandet av sex stycken ägarlägenheter I Uddevalla kommun, dessa är 
uppdelade i tre plan, det bildas även en marksamfällighet och tre stycken 
gemensamhetsanläggningar. Marksamfälligheten är stamfastigheten som ägarlägenheterna 
urholkar och avstyckas ifrån vilket ger att det som inte ingår i ägarlägenheterna blir samfällt. 
Två gemensamhetsanläggningar gäller infartsväg och sophantering medan det tredje berör 
ägarlägenheterna och belastar marksamfälligheten med ett utrymmesservitut på för alla de 
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gemensamma ytor och konstruktioner. I detta ingår, vatten- och avloppsledningar med 
vattenmätare, elledningar, solceller, optiska kommunikationskablar, trapphus med hiss, gård, 
två apparatrum och byggnadskonstruktionen. I byggnadskonstruktionen ingår 
grundläggning, stomme, vind, kabelschakt, ytterfasad, yttertak och pålar.  

5.2.7 Akt 7 1480K-2007F175 
Akten beskriver en avstyckning i Göteborg för bostäder ovanpå ett befintligt 
parkeringsgarage, det bildas även 21 servitut och två gemensamhetsanläggningar. Den första 
gemensamhetsanläggningen bildas för trapphus och sopsug med det som ingår i dessa. Den 
andra gemensamhetsanläggningen innehåller stommen med pelare och de bärande balkarna, 
även grundläggning med sulor, pålar samt dränering ingår. Servituten är för de rättigheter 
som endast bostadsfastigheten använder och där ingår bland annat utrymningstrappor, 
vatten- och avloppsledningar, elledningar och fjärrvärmeledning. 

5.2.8 Akt 8 1480K-2006F97 
Akten från Göteborg beskriver en avstyckning för bostäder på plan tre i en befintlig byggnad 
avsedd för kontor, i förrättningen bildas även fem servitut samt en gemensamhetsanläggning. 
Gemensamhetsanläggningen innehåller parkeringar, planteringar, uteplats, vatten och 
avloppsledningar, fjärrvärme, trapphus, hiss, tvättstuga, kabel-tv, elrum, apparatrum samt 
ventilation. Servituten upprättas för stuprör, enskilda vatten- och avloppsledningar, enskilda 
starkströmsledningar och ventilationsschakt. Det finns inga rättigheter som gäller fasad, tak, 
dörrar, grundläggning eller stomme. 

5.2.9 Akt 9 1480K-2011F267 
Akten är en uppföljning av föregående akt där bostadsdelen av fastigheten avstyckas till fyra 
stycken ägarlägenheter, det sker en omprövning av gemensamhetsanläggningen samt att en 
3D marksamfällighet bildas. De fem servitut som bildats i tidigare akt upphävs och det bildas 
fyra stycken nya servitut för ventilationskanaler. De servitut som upphävts går in i en ny 
gemensamhetsanläggning då bostadsfastigheten blir uppdelad i flera ägarlägenheter. 
Omprövningen sker för att ägarlägenheterna ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 
Marksamfälligheten urholkas av ägarlägenheterna och inkluderar stommen, yttertak, fasad, 
korridor, trapphus, tvättstuga, förråd, ventilationsschakt och bärande pelare. De olika delarna 
som ingår är avgränsade till 3D-samfälligheten inom byggnaden och inkluderar inte de nedre 
våningarna.  

5.2.10 Akt 10 0180K-2011-20361 
Akten från Stockholm beskriver en ombildning till tre stycken ägarlägenheter i en befintlig 
bostadsbyggnads vindsvåning. Det bildas åtta stycken nya servitut och en 
gemensamhetsanläggning vid förrättningen. Servituten är till för tillträde gemensam gård, 
ventilation, tillträde tak, trapphus, hiss, markiser och brevlåda. Alla dessa har 
ägarlägenheterna som härskande och stamfastigheten som tjänande. 
Gemensamhetsanläggningen bildas för vatten- och avloppsledningar, el- och teleledningar 
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samt soprum. Det är fastighetsägaren som har tagit fram underlaget för hur rättigheterna 
fördelas och lantmäteriet har följt yrkandet.  

5.2.11 Sammanställning förrättningsakter 
Gemensamt för alla projekt och förrättningsakter är att stomme, fasad, grundläggning finns 
med i alla projekt. Hur och om dessa hanteras genom till exempel marksamfällighet, 
gemensamhetsanläggning eller att de enskilda fastigheterna äger och förvaltar sin del själva. 
Hur dessa delar är utformade kan göra skillnad ur förvaltningssynpunkt. Tabellen nedan är 
en sammanställning för hur förrättningslantmätaren gått tillväga i de olika fall som nämnts 
ovan. 

 

Akt nr enligt ovan 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
Åtgärd ÄL AV Fr KL ÄL ÄL AV AV ÄL ÄL 
Bildande av  
marksamfällighet 

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja 
 

Nej 
***** 

Ingår stomme i  
samfälligheten 

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Ingår stomme i 
gemensamhetsanläggning   

Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Ingår grundläggning i  
samfälligheten 

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Ingår grundläggning i  
gemensamhetsanläggning   

Ja Ja 
** 

Nej Ja Nej Ja Ja 
** 

Nej Nej Nej 

Ingår fasad i  
samfällighet 

Ja 
*   

Nej Nej Nej Nej Ja 
* 

Nej Nej Ja 
* 

Nej 

Ingår Fasad i  
gemensamhetsanläggning 

Ja 
* 

Nej Nej Ja Ja 
*** 

Ja 
* 

Ja 
**** 

Nej Nej Nej 
 

Tabell 2: Källa- Egen sammanställning 
 
ÄL = Ägarlägenheter, AV = Avstyckning, FR = Fastighetsreglering KL = Klyvning 

*Ej de som omfattas av ägarlägenhet  

**Bottenplatta, bjälklag ingår ej  

***Underhåll av fasad  

****Endast i gemensamma trapphus  

*****Ingen ägarlägenhetssamfällighet 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt behandlas resultatet och kopplar det till frågeställningarna. 

6.1 Intervjuer förrättningslantmätare 
I dessa intervjuer var fokus dels att få en bakgrund kring 3D förrättningar och dels att få svar 
på hur lantmäteriet arbetar med dessa frågor. När det gäller 3D förrättningar så framkom att 
det skiljer sig beroende på vem som är förrättningslantmätare och vilket lantmäterikontor i 
landet som handlägger ärendet, alla förrättningslantmätare har sin egen stil. Vilken typ av 
projekt det handlar om spelar också en stor roll hur förrättningen går till. Detta innebär att 
det kan se väldigt olika ut i förrättningar som behandlar liknande projekt. 

Den framtida förvaltningen av en nybildad fastighet och dess rättigheter får anses vara viktig, 
då lantmäteriet ska se till att fastigheterna blir långsiktigt lämpliga för sina ändamål. Som till 
exempel hur mycket som ska detaljstyras (omprövning) i en gemensamhetsanläggning, vissa 
delar kommer fastighetsägarna vilja ha möjlighet att ändra och besluta om själva. Andra delar 
behöver vara låsta för att fungera på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, 
förrättningslantmätare bör tänka på detta vid förrättningen för att underlätta för de som ska 
förvalta anläggningen.  

Hur tät kontakten är och när den börjar mellan förrättningslantmätare och bostadsexploatör 
varierar beroende vad det är för projekt, har bostadsexploatören dessutom bra förkunskaper 
eller har använt en konsult kan detta spara mycket tid i handläggningen hos lantmäteriet. 
Därför kan det vid stora projekt vara lämpligt för en bostadsexploatör att ta in en konsult 
vid större förrättningar om förkunskaper eller kompetens inom fastighetsbildningen saknas. 
En tidig kontakt med lantmäteriet är också att föredra då de kan bidra med förslag på 
lösningar. 

I vissa förrättningsakter framkom att det bildades marksamfälligheter vid 3D bildningar. I 
intervju med en av förrättningslantmätarna framkommer det att detta görs då de delar som 
inte innehåller själva 3D fastigheterna övergår i en marksamfällighet där de nybildade 
fastigheterna är delägare. Det innebär att bostadsexploatören inte behöver vara kvar som 
ägare till de överblivna ytorna inom stamfastigheten utan lämnar över det till framtida 
fastighetsägare. Detta är en bra lösning då de framtida fastighetsägarna har en trygghet i att 
de även äger en del i stamfastigheten.  

I förrättningsakterna hanteras stommen på olika sätt, antingen så är den en del av 
gemensamhetsanläggning eller inte. Detta beror på förrättningslantmätaren och i intervju 
framkommer att det finns oklarheter angående om stommen kan vara av väsentlig betydelse 
för en 3D fastighet när det finns en stark grannelagsrätt som säkerställer ansvarsfrågor 
angående reparationer och underhåll. Detta är en intressant aspekt men är alla överens så 
räcker det med att kravet för stadigvarande betydelse uppfylls för att stommen ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen. Ur förvaltningssynpunkt är det att föredra att stommen tillhör 
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en gemensamhetsanläggning. Det försäkrar att om något skulle hända med stommen så finns 
det en tydlig ansvarsfördelning och tvister som kan uppstå genom grannelagsrätten undviks.   

6.2 Intervjuer bostadsexploatörer 
Intervjuerna med bostadsexploatörerna gjordes för att få insyn i hur de planerar och arbetar 
i projekt där 3D fastigheter samt gemensamhetsanläggningar ingår. Det framkommer att det 
är skillnad mellan olika byggbolag där vissa använder konsulter och vissa har anställd 
kompetens gällande fastighetsbildningsfrågor. När kompetensen finns internt så behöver 
dessutom tid läggas på att hålla dessa ajour med lagstiftningen som förändras.    

Hur tät kontakten är mellan bostadsexploatör och förrättningslantmätare varierar beroende 
på projektet och vem som är exploatör. Lägger bostadsexploatören ner tid på att planera 
fastighetsbildningen och ta fram bra lösningar så kan lantmäteriet vara tillmötesgående och 
lyssna på förslagen. En dialog med lantmäteriet kan vara att föredra då det är de som har 
mandat att ta beslut i ärendet, lantmäteriet har också möjlighet att genom en dialog ge förslag 
på olika lösningar.  

Den framtida förvaltningen är viktig för bostadsexploatören då fastigheterna ofta ska säljas 
vidare och de som köper ska kunna sköta förvaltningen utan att problem uppstår. Om 
bostadsexploatören inte tänker på de framtida fastighetsägarna kan det skada dem i efterhand 
genom klagomål och försämrat anseende. En aspekt som kan vara viktig för att få en bra 
förvaltning från början om det är flera exploatörer inblandade i samma projekt är att 
samordna projekteringen med tydliga gränsdragningar för anläggningar och fastigheter. 

6.3 Förrättningsakter 
I förrättningsakterna som har studerats finns det några saker att ta fasta på. Varje förrättning 
är unik på sitt sätt men det finns vissa likheter och genom att ta delar från förrättningsakterna 
går det att dra slutsatser om hur andra förrättningar skulle kunna genomföras. Det är tydligt 
att det finns skillnader mellan hur de olika förrättningslantmätarna arbetar. Det finns även 
skillnader i tillvägagångssättet beroende på vad för slags fastighetsbildning till exempel finns 
det skillnader mellan nybyggnation och ombildning av befintliga fastigheter och även mellan 
ägarlägenheter och fastigheter med bostadsändamål.  

I vissa förrättningsakter som studerats har marksamfälligheter eller 
ägarlägenhetssamfälligheter bildats, dessa bildas för de gemensamma utrymmen som inte 
ingår i 3D fastigheterna. Detta görs i regel vid bildandet av ägarlägenheter, förrättningsakter 
i studien som beskriver andra fastighetsbildningar för andra ändamål saknar 
marksamfälligheter. Där en marksamfällighet har bildats ingår stommen oftast i både 
marksamfällighet och gemensamhetsanläggning. Förutom i ett fall där marksamfälligheten är 
en 3D fastighet som uppkommit i en omvandling från bostäder till ägarlägenheter. Det finns 
även förrättningar i urvalet där stommen ingår i en gemensamhetsanläggning utan att vara 
med i en marksamfällighet. 
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Rättigheter utöver stommen löses i de flesta förrättningsakter genom bildandet av 
gemensamhetsanläggningar då det är flera fastigheter som behöver utnyttja samma 
rättigheter. Det finns även exempel på rättigheter som löses genom bildande av servitut. 
Servitut bildas framförallt när endast en 3D fastighet avstyckas och det endast är en fastighet 
som behöver rättigheten.   

I förrättningsakterna finns mycket material såsom kartor, ritningar och skisser som behövs 
för att kunna göra en tydlig gränsdragning som kompletterar gränsdragningsbeskrivningen. 
Vid 3D fastighetsbildning blir detta extra viktigt eftersom gränserna är tredimensionella och 
svårare att beskriva i text. Även vad som ska ingå i gemensamhetsanläggning finns ofta 
markerat i förrättningsaktens ritningar där till exempel vilka delar av stommen som blir 
gemensamt ägda. Framtagandet av ritningar och skisser är ett tidskrävande arbete, i några 
förrättningsakter visade det sig att bostadsexploatören tagit hjälp av konsultfirmor. 
Konsultfirmornas material var snarlikt med det som sedan blev resultatet av förrättningen, 
detta borde innebära att handläggningstiden som förrättningslantmätaren lägger ner i ärendet 
minskar väsentligt.   

6.4 Möjligheter utifrån lagstiftningen 
När en 3D fastighet ska bildas så kan flera lagar tillämpas för att lösa rättigheter och 
förvaltningsfrågor på olika sätt. Först används fastighetsbildningslagen för att bilda eller 
ombilda 3D fastigheter, det kan göras genom avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering. 
I lagen finns även krav på att fastigheter ska vara lämpliga för sitt ändamål och vid 3D 
bildning finns ytterligare krav på att rättigheter ska lösas vid förrättningen.  

Avstyckning är det alternativ som används då en del av en fastighet ska överlåtas och bilda 
en helt ny fastighet. Klyvning kan användas när en fastighet delägs av två eller flera personer, 
genom klyvningen delas fastigheten upp i delar som motsvarar den andel som ägarna har i 
fastigheten. Fastighetsreglering kan användas när en del av fastighet ska överföras till en 
annan utan att fastigheten delas upp i mindre delar.  

En marksamfällighet kan bildas för sådana utrymmen som är gemensamma för flera 
fastigheter och blir samägt, där varje fastighet har en andel i marksamfälligheten. Att bilda en 
marksamfällighet i samband med bildandet av en 3D fastighet har fördelen att de 
gemensamma utrymmen som finns ligger på en egen fastighet och inte berörs av vad som 
händer på de 3D fastigheter som är delägare. Att dessutom placera stomme och 
grundläggning i marksamfälligheten ger ett mer hållbart alternativ än när alla 3D fastigheter 
äger dessa enskilt.  

De rättigheter som behövs skapas i samband med 3D förrättningar görs med stöd av 
fastighetsbildningslagen, jordabalken om det är servitut eller anläggningslagen om en 
gemensamhetsanläggning behöver inrättas.  

Avtalsservitut som bildas med stöd av jordabalken och officialservitut som bildas genom 
fastighetsbildningslagen har fördelar när det gäller endast en fastighet som behöver en 
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rättighet, då det inte behöver bildas någon gemensamhetsanläggning som kräver mera 
förvaltning. Vid servitut är det den härskande fastigheten som normalt sätt har ansvar för att 
sköta och underhålla det som ingår i rättigheten. Det innebär också att det inte uppstår några 
konflikter mellan olika delägare i hur underhåll och reparationer ska skötas. Nackdelar med 
servitut är att det saknas förvaltning och att det blir svårare att använda när flera fastigheter 
vill nyttja samma rättighet.  

Gemensamhetsanläggningar har fördelen att flera fastigheter kan utnyttja samma rättighet 
med gemensam förvaltning. Gemensamhetsanläggningar kan bildas på olika sätt, antingen så 
görs en sektionsindelning eller så delas den upp i flera olika. En sektionsindelning gör så att 
andelstalen kan bestämmas separat utifrån nyttan varje fastighet har i de olika sektionerna 
och då alla delar ligger i samma gemensamhetsanläggning så är det endast denna som 
samfällighetsföreningen behöver förvalta. Sektionsindelning används främst vid vägar som 
har många förgreningar och kan upplevas krånglig men kan tillämpas vid till exempel 
trapphus. Om det istället bildas flera gemensamhetsanläggningar kan fortfarande samma 
samfällighetsförening förvalta dessa och det blir lättare att hålla ordning på vad som ingår i 
varje anläggning samt vilka fastigheter som är delägare. I detta fall så kommer endast berörda 
fastigheter ingå i gemensamhetsanläggningarna och de behöver då inte tilldelas andelstal i 
något som är irrelevant för fastigheten.  

Det finns två förvaltningsformer för en gemensamhetsanläggning. När det är färre än fem 
fastigheter som deltar i anläggningen finns möjligheten att driva en delägarförvaltning. 
Fördelen som finns med delägarförvaltning är att det inte behöver bildas någon förening. 
Nackdelen är att vid beslut krävs att alla delägare är överens annars går lantmäteriet in på 
begäran och tar ett beslut i frågan, alternativt bilda en föreningsförvaltning. 
Föreningsförvaltning lämpar sig bra desto fler fastigheter som ingår då det kommer att bli 
svårare att komma överens genom en delägarförvaltning. Istället blir det en förening med en 
styrelse som tar över och den kan även sköta förvaltningen för flera 
gemensamhetsanläggningar om det krävs. En annan fördel med föreningsförvaltningen är 
att samfällighetsföreningen har stadgar att utgå ifrån.(inlösen i framtiden) 

6.5 Metod problem 
Detta avsnitt behandlar de problem som kan ha uppkommit genom vårt val av metod.  

När det gäller förrättningsakterna så har det urval som gjorts varit ganska smalt i kontrast till 
alla de förrättningar som genomförts. Urvalet har inte heller representerat hela Sverige, utan 
endast förrättningsakter från fyra stycken kommuner. Ett annat problem med 
förrättningsakterna är att de är utförda av olika förrättningslantmätare med unika 
förutsättningar, vilket försvårar tolkningsprocessen. 

Detta bedöms inte påverka resultatet i studien, då urvalet av förrättningsakter ger en blandad 
representation av olika möjligheter. Ett urval från ett bredare geografiskt område hade 
troligtvis inte förändrat resultatet.  
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Intervjuerna som genomförts har varit få till antalet, men de som intervjuats har haft god 
erfarenhet av 3D fastighetsbildning och varit med i projekt tidigare. Intervjuerna har gjorts 
för att bilda oss en uppfattning kring arbetssätt och hur ett projekt planeras. De frågor som 
har ställts, har gjorts mindre specifika för att få en generell bild av verksamheten. 

6.6 Hållbar utveckling 
Studiens förhållningssätt till en hållbar utveckling är främst ur ett socialt hållbart perspektiv, 
men det finns också delar i de ekonomiskt och ekologiskt hållbara aspekterna. Detta då 
arbetet behandlar förvaltningen av gemensamhetsanläggningar där det handlar om 
anläggningar där människor ska samarbeta för att kunna lösa de problem som uppstår. Att 
dessa gemensamhetsanläggningar blir bra beskrivna och utformade redan i 
förrättningsstadiet hjälper de som sköter förvaltningen genom att underlätta förståelsen över 
vad som krävs. Flera gemensamhetsanläggningar som har hittats i förrättningsakter beskriver 
också hur olika utemiljöer och gemensamma utrymmen inomhus ska vara utformade både i 
större och mindre utsträckning. Att bilda gemensamhetsanläggningar för mötesplatser som 
grönområden kan vara en fördel då det möjliggör interaktion mellan människor. Gällande 
Karlatornet så kommer flera olika delar vara gemensamt ägda mellan fastigheterna som bildas 
och det kommer också finnas ett våningsplan med utkiksplats. Detta ställer krav på att de 
gemensamma utrymmen som finns där fler än bara fastighetsägare kommer ha tillgång till 
ska ha en bra och hållbar förvaltning.  

Att förvalta gemensamhetsanläggningar har också en ekonomisk del, att planera utifrån de 
ekonomiska förutsättningarna hos de som får ansvaret att förvalta anläggningarna är viktigt 
då ingen blivande fastighetsägare vill betala mer än nödvändigt till samfällighetsföreningen.  

Det finns också fördelar inom den ekologiska hållbarheten med 3D fastigheter, det möjliggör 
att bygga högre byggnader där fler aktörer kan vara inblandade och bidra till en förtätning av 
städer. Detta hjälper till med att utnyttja markanvändningen maximalt och gör så att städer 
inte behöver expandera lika fort i utkanterna och till exempel jordbruksmark kan bevaras. 
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7 Fallstudie Karlatornet 
Med bakgrund av som framkommit i diskussionskapitlet görs följande bedömningar för 
fastighetsbildningen och bildandet av gemensamhetsanläggningar i Karlatornet. Fokus i 
studien är att det ska vara en hållbar förvaltning där framtida underhåll och reparationer ska 
kunna ske på ett enkelt sätt.

 
Figur 6 Skiss Karlatornet 

7.1 Marksamfällighet och gemensamhetsanläggningar 
En hållbar fastighetsbildning enligt våran bedömning blir det när en marksamfällighet bildas 
för hela fastigheten, där hela Karlatornet ingår. Denna marksamfällighet urholkas nerifrån av 
parkeringsgarage som utgör en egen 3D fastighet. Ovanför är entréplan beläget som ingår i 
marksamfälligheten. Därefter urholkas samfälligheten ytterligare av ett flertal fastigheter med 
bostadsrätter, ägarlägenheter, utsiktsplan och 3D utrymme för hotellfastigheten i anslutning 
till tornet. Alla dessa fastigheter som urholkar samfälligheten ska ha andel i denna efter 
förrättning, då bostadsexploatören inte behöver äga stamfastigheten efter det att byggnaden 
uppförts. 

För gemensamma utrymmen såsom trappor, hissar, korridorer och sällskapsrum bildas 
gemensamhetsanläggningar, dessa ingår även i samfälligheten. Stomme, fasad och 
grundläggning rekommenderas också ingå i gemensamhetsanläggning, även om det är oklart 
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ifall det är av väsentlig betydelse på grund av den starka grannelagsrättstiftningen. För den 
framtida förvaltningen och i fall skador skulle uppstå på konstruktionen är det bra om det 
finns en gemensamhetsanläggning som har ansvaret för dessa delar. 

I tornet bör även sektionsindelning väljas bort då det kan bli krångligt att dela upp sektioner 
när de flesta fastigheterna ska ha andelar i de stora gemensamhetsanläggningar som bildas. 
Därför blir det bättre ur förvaltningssynpunkt att bilda mindre gemensamhetsanläggningar 
där det endast är några fastigheter som ingår, till exempel ägarlägenheternas uteplats. 

För att sköta den framtida förvaltningen av de gemensamma utrymmena och anläggningarna 
föreslås en samfällighetsförening bildas. Detta för att det kommer vara upp till 20 fastigheter 
som berörs och en delägarförvaltning där alla ska vara överens om besluten kommer att vara 
nästan omöjlig att förvalta. När en samfällighetsförening bildas så kommer det även att finnas 
möjlighet att hyra in personer som kan förvalta gemensamhetsanläggningarna vilket kan 
rekommenderas om fastighetsägare inte har intresset eller tiden själva. 

En lösning som är planerad inom detaljplanen är en så kallad mediafastighet, den ska vara en 
kulvert där alla ledningar utom de för vatten och avlopp ska dras fram. Fördelen med denna 
är att reparationer och underhåll kan ske genom att gå ner i kulverten istället för att gräva 
upp gator. Att ledningarna dessutom ligger i en egen fastighet bidrar till att minska 
gemensamhetsanläggningarna i området vilket resulterar i mindre arbete för 
samfällighetsföreningen. 

Hur den framtida förvaltningen sköts och upplevs kan vara något att undersöka på när 
projektet är klart. Då bostadsrättsföreningar sköts individuellt med egna styrelser så gäller 
det att gemensamhetsanläggningarna beskrivs tydligt så att inga konflikter mellan de olika 
intressena uppstår. 

7.2 Alternativa lösningar 
Det finns fler än ett sätt att säkra rättigheterna för stomme, fasad, grundläggning och 
gemensamma utrymmen.  

7.2.1 Gemensamhetsanläggning utan marksamfällighet 
Det finns möjlighet att genomföra 3D fastighetsbildning av Karlatornet och säkra 
rättigheterna genom endast gemensamhetsanläggningar utan att bilda marksamfälligheter. 
Även här finns fördelen att det kan bildas en samfällighetsförening som sköter om 
gemensamhetsanläggningarna genom en styrelse. En nackdel med att inte bilda en 
marksamfällighet är att stamfastigheten fortfarande är en enskild fastighet där ägandet 
riskerar att kvarstå hos bostadsexploatören. Detta då bostadsexploatören med stor 
sannolikhet vill låta de övriga fastighetsägarna sköta förvaltningen. Gällande stommen så 
ingår den i gemensamhetsanläggningen även i detta fall då det är fördelaktigt att den ägs och 
förvaltas gemensamt. 
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7.2.2 Marksamfällighet utan gemensamhetsanläggningar 
Vid en 3D fastighetsbildning av Karlatornet där en marksamfällighet bildas kommer 
stommen och de gemensamma utrymmena belasta marksamfälligheten där en 
samfällighetsförening kommer att ha ansvaret. En fördel med marksamfällighet är att 
fastigheterna är delägare i stommen. För att skapa rättigheter utan 
gemensamhetsanläggningar så är alternativet att upprätta servitut. 

7.2.3 Servitutslösning 
Att fastighetsbilda Karlatornet utan gemensamhetsanläggningar eller en marksamfällighet 
innebär att rättigheter måste upprättas genom servitut. En fördel med servitut är att varje 
fastighet får endast de rättigheter de behöver och inget överflödigt som kan ingå i vissa 
gemensamhetsanläggningar. Den starka grannelagsrätten gör så att det inte behövs servitut 
för stommen. Nackdelar med servitut är att det blir fler än med gemensamhetsanläggningar 
och det är den härskande fastigheten som har ansvar för skötsel och underhåll. I Karlatornet 
skulle en servitutslösning innebära stora problem med förvaltningen då allt ansvar ligger hos 
enskilda fastighetsägare och att det inte finns lagstöd för en ordnad förvaltning. En ytterligare 
nackdel är att gränsdragningen måste vara exakt för att undvika tvister när grannelagsrätten 
träder i kraft. 
 

 Gemensamhetsanläggning 

och marksamfällighet 

Gemensamhetsanläggning 

utan marksamfällighet 

Marksamfällighet utan 

gemensamhetsanläggning 

Servitutslösningar  

+ Gemensamt ansvar 

Samfällighetsförening 

Undviker servitut 

Exploatören lämnar över 

marken till fastighetsägare 

när byggnad är uppförd 

Gemensamt ansvar 

Samfällighetsförening 

Undviker servitut 

Gemensamt ansvar 

Samfällighetsförening 

Exploatören lämnar över 

marken till 

fastighetsägare när 

byggnad är uppförd 

Enskilt ansvar 

- Ovillig styrelse 

Risk för rättigheter som 

saknar väsentlig betydelse 

Stamfastighet kvar i 

exploatörs ägo 

Ovillig styrelse 

Risk för rättigheter som 

saknar väsentlig betydelse 

Fler servitut 

Ovillig styrelse 

Stamfastighet 

kvar i exploatörs 

ägo 

Ingen uppstyrd 

förvaltning 

Extra viktigt med 

gränsdragning 

Sämre översikt av 

rättigheter 

Tabell 3: Egen samanställning 
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8 Slutsats 
Hur fastighetsbildningen ser ut för 3D förrättningar varierar från fall till fall, beroende på 
förutsättningar och vem som är förrättningslantmätare i ärendet, vad exploatören yrkar och 
vilket ändamål 3D fastigheten får. Det kan ske genom fastighetsreglering, avstyckning och 
klyvning beroende på vad som är lämpligt i de olika projekten. De flesta 3D 
fastighetsbildningarna resulterar i bildande av gemensamhetsanläggningar för att lösa de 
gemensamma rättigheterna, vidare kompletteras detta ofta med en marksamfällighet när 
ägarlägenheter bildas. Servitut används oftast då det är endast en fastighet som har nyttan av 
rättigheten och är vanligare då endast en 3D fastighet bildas.  

Vad som är viktigt för att uppnå en god framtida förvaltning av gemensamhetsanläggningar 
är att det ska vara lätt för förvaltaren att veta vad som ingår, en tydlig gränsdragning av vad 
som är enskilt och vad som är gemensamt. En gemensamhetsanläggning ska inte heller vara 
för detaljstyrd där det inte behövs för att möjliggöra att mindre justeringar ska kunna göras 
av den som förvaltar samfälligheten utan att behöva involvera lantmäteriet för omprövning. 
Vissa delar kan dock behöva styras hårdare för att säkerställa att kvalitet och ekonomi ska 
kunna fungera friktionsfritt. Till exempel kan utseendet på en fasad detaljstyras så att fasader 
blir enhetliga.  

Karlatornet är ett unikt projekt med många utmaningar med till exempel ägarlägenheter 
blandat med bostadsrättsföreningar. För ett sådant projekt som även sträcker sig över tiden 
är det viktigt med erfarenhet inom flera områden, där fastighetsbildning är ett av dem. För 
att fastighetsbildningen ska kunna genomföras på ett hållbart sätt krävs mycket planering och 
en tät kontakt med lantmäteriet. För att skapa en hållbar förvaltning så bedöms en 
fastighetsbildning där rättigheter upplåts med gemensamhetsanläggningar och skapande av 
en marksamfällighet som det bästa alternativet för såväl fastighetsägare som 
bostadsexploatör.  

8.1 Framtida studier 
Under arbetsgången har ytterligare frågeställningar framkommit. En stor frågeställning är om 
stommen kan räknas som väsentlig betydelse i en gemensamhetsanläggning, när 
grannelagsrätten är så stark som den är. Ett annat framtida projekt är att undersöka hur 
gemensamhetsanläggningar och förvaltning fungerar i det uppförda Karlatornet. 
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