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Sammanfattning 

Samhällets ständiga utveckling och utbyggnad kräver en mer ändamålsenlig användning av 

mark, anläggningar och byggnader. Ett steg i den riktningen togs den 1 januari 2002 då 

möjligheten att överföra och frigöra fastighetstillbehör infördes i svensk lagstiftning. 

Överföring av fastighetstillbehör från en fastighet till en annan görs enligt fastighets-

bildningslagen eller anläggningslagen. Ett frigörande innebär att fastighetstillbehöret istället 

blir lös egendom och det genomförs med stöd av ledningsrättslagen. 

13 år har nu gått sedan införandet och syftet med denna studie är att kartlägga hur reglerna 

har använts mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2014. Studiens avgränsning i 

tid beror på att en liknande studie gjordes 2006. För att svara på studiens frågeställningar 

används två metoder. Den första är intervjuer med nio sakkunniga inom området som ska 

klargöra bl.a. varför de har använt reglerna och om de kan förbättras. Den andra metoden 

är en statistisk analys av ett utdrag från fastighetsregistret där alla åtgärder med 

anmärkningen ”fastighetstillbehör” är med. Den statistiska analysen ska visa på hur ofta 

reglerna används, om detta förändras över tid och vad som överförts och frigjorts. 

Totalt har minst 4 014 fastighetstillbehör överförts eller frigjorts i 897 

lantmäteriförrättningar. Antalet sådana åtgärder per år har halverats från 2007 till 2014. De 

fastighetstillbehör som är vanligast att överföra eller frigöra är sådana med ändamål vatten 

och avlopp vilka utgör ca 38 % av alla åtgärder. Starkström är en annan vanligt 

förekommande anläggning som dock har minskat med 80 % under studiens tidsintervall. 

Andra fastighetstillbehör som är vanliga att överföra och frigöra är jordvärmeanläggningar, 

byggnader och fjärrvärmeledningar. Motiven till att överföra och frigöra fastighetstillbehör 

är framförallt att klargöra de äganderättsliga förhållandena så att de inblandade parter vet 

vem som är ansvarig för drift och försäkring av byggnaden eller anläggningen. Vad gäller 

förbättringspotentialen för reglerna så skulle en enhetlig registrering av sådana åtgärder i 

FR underlätta för lantmätarna när äganderätten till ett fastighetstillbehör ska klargöras.  

Ett förtydligande av ansökan där man skiljer på överförande och frigörande av 

fastighetstillbehör skulle underlätta för fastighetsägarna att få upp ögonen för denna 

möjlighet. Studien visar tydligt att användandet av reglerna minskar men att den trenden 

sakta planar ut. Det är troligt att det kommer minska i ytterligare några år till det stannar på 

det grundbehov som studien tyder på finns. 
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Transmit and release property fixture 

Society's constant development and expansion requires a more efficient use of land, 

facilities and buildings. A step in this direction was taken on January 1, 2002 when the 

possibility of transmit and release property fixture was introduced into Swedish legislation. 

The transmission of a property fixture from one property to another is done according to 

the Real Property Formation Act or the Joint Facilities Act. With a release we mean that 

the property fixture becomes personal property which is carried out in accordance with the 

Utility Easements Act. 

Thirteen years have now passed since the introduction. The aim of this study is to identify 

how the rules have been implemented between 1 January 2007 and 31 December 2014. 

The study's time interval was decided upon due to the fact that a similar study had been 

carried out in 2006. In order to reply to the purpose of the study, two methods were used. 

The first method was to carry out interviews with nine experts within the field in order to 

clarify the motives and the rules where used and if they can be improved. The second 

method was a statistical analysis of an extract from the real property register where all the 

cadastral dossiers marked "property fixture" were included. The statistical analysis showed 

to which extent the rules were used, if the usage changed over time and what was 

transmitted and released. 

In total some 4 014 property fixtures were transmitted or released which have been 

implemented within 897 cadastral procedures. The number of such actions on an annual 

basis has decreased by 50 % from 2007 to 2014. The property fixture that were most 

commonly transmitted or released were those with water and sewerage purposes which 

form approx. 38 % of all actions made. High voltage electricity facilities were also common 

to be transmitted or releases, but this category’s usage of the rules has decreased by 80 % 

during the study’s interval. The motives for transmit or release a property fixture is mainly 

to clarify the ownership conditions so the parties involved know who is responsible for 

insuring and maintaining the building or the facility. An improvement of the rules would to 

get a unified registration of such actions in the real property register. It would simplify the 

cadastral surveyors work when the freehold of a property fixture needs to be clarified. A 

clarification of the application where transmit and release of property fixture where 

separated would make it easier for property owners and open their eyes for this 

opportunity. The study clearly shows that the uses of the rules were decreasing during the 

period but the trend slowly flattens. It is likely that it will decrease a few more years until it 

stops on a basic need which this study thinks exist. 
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1 Inledning 

Samhällets ständiga utveckling och utbyggnad kräver en mer ändamålsenlig 

användning av mark, anläggningar och byggnader. Ett steg i denna utveckling är att 

anpassa fastighetsindelningen för att passa nya förhållanden. Omfördelningen av mark 

genomförs med överlåtelser som grund, vilka sedan leder till lantmäteriförrättningar. 

En fastighet består inte enbart av marken den är belägen på utan också av de 

byggnader och anläggningar som finns i och på marken. Dessa byggnader och 

anläggningar betecknas i jordabalken (JB) som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör 

eller industritillbehör. Sedan den 1 januari 2002 finns två betydelsefulla möjligheter i 

svensk lagstiftning vad gäller fastighetstillbehör. Den första är att med stöd  

av fastighetsbildningslagen (FBL) eller anläggningslagen (AL) överföra ett 

fastighetstillbehör från en fastighet till en annan utan att fysiskt flytta byggnaden eller 

anläggningen. Den andra möjligheten är att frigöra ett fastighetstillbehör med stöd av 

ledningsrättslagen (LL) vilket innebär att den aktuella anläggningen övergår från att 

vara ett fastighetstillbehör till lös egendom. Det finns två rekvisit för att kunna 

överföra eller frigöra ett fastighetstillbehör. Det måste klassas som ett 

fastighetstillbehör av typen byggnad eller andra anläggningar enligt JB 2 kap. och det 

måste finnas ett servitut eller ledningsrätt för den aktuella byggnaden eller 

anläggningen.1 

Nu, 13 år efter införandet av möjligheten att överföra och frigöra fastighetstillbehör är 

det bra med en uppföljning för att klargöra om nyttjandet idag. Genom att söka 

information i statistiskt material från fastighetsregistret (FR) och intervjua sakkunniga 

har vi förhoppningen att uppnå en högre kunskap inom ämnet, som skulle kunna leda 

till omarbetning av reglerna eller arbetssättet med dessa. 

1.1 Bakgrund 

Ändringen i lagstiftningen har sitt ursprung i ett betänkande från 1996 som gällde 

tredimensionell fastighetsindelning där det bl.a. föreslogs en ändring så att det skulle 

kunna gå att överföra fastighetstillbehör från en fastighet till en annan.2 Även 

Lantmäteriverket påtalade 1997 problemen med att fastighetstillbehör måste avlägsnas 

fysiskt för att det rättsliga sambandet med fastigheten skulle upphöra.3 I det fallet 

handlade det om ledningar med ledningsrätt som skulle gynnas av att kunna frigöras 

till lös egendom. På hösten 1999 föreslog Statens Järnvägar att tillämpningsområdet 

skulle utökas för att även kunna omfatta järnvägstekniska anläggningar. Samma år 

lämnade Vattenfall och Telia en gemensam skrivelse där de klargjorde att de ville ha 

förändringar i reglerna kring fastighetstillbehör. De ansåg också att det fanns brister i 

                                                 
1 Nylund (2004) s. 4 
2 SOU 1996:87 s. 187–191 
3 Prop. 2000/01:138 s. 15 
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JB 2 kap. 1 § om vad som egentligen är ett fastighetstillbehör.4 Prop. till lagändringen 

lades fram den 14 juni 2001 och lagen trädde sedan i kraft den 1 januari 2002.5 Fyra år 

efter lagen trätt i kraft gjordes en studie som utvärderade lagens funktion och 

användande vilken gav några ändringsförslag till lantmäteriet (LM) i hur de borde 

arbeta med reglerna.6 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga användningen av överföring och frigörande av 

fastighetstillbehör mellan 1 januari 2007 och 31 december 2014. För att uppnå 

studiens syfte har följande frågor behandlats: 

 Hur har reglerna om överföring och frigörande av fastighetstillbehör använts 

under perioden 2007 till 2014? 

 Har antalet överföringar och frigörande förändrats under den studerade 

perioden? 

 Vad är det som överförs och frigörs? 

 Hur upplevs reglerna av de som har överfört och frigjort fastighetstillbehör? 

Svaren på dessa frågor syftar till att ge en djupare insikt i hur reglerna om överföring 

och frigörande av fastighetstillbehör egentligen används och upplevs.  

                                                 
4 Ds.2000:10 s. 17 
5 Prop. 2000/01:138 s. 15–16 
6 Gassner & Sjöberg (2006) s. 47–49 
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2 Metod 

En studie ska i slutändan komma till en slutsats, vilken dras utifrån ett resultat. Metod 

är ett verktyg för att insamla, bearbeta och analysera information till resultatet.  Det 

finns två huvudtyper av metod, kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ metod 

ska med en strukturerad arbetsgång bestämma kvantifierbara resultat med hjälp av 

t.ex. statistik eller matematik.  Kvalitativ metod handlar mer om att se historiska 

samband, tolka svar och uppmärksamma mönster i t.ex. ostrukturerade intervjuer eller 

observationer. Kvalitativ metod brukar snarare skapa nya hypoteser än att verifiera 

slutsatser. Kombineras kvantitativ och kvalitativ metod fås ett komplett verktyg som 

kan ge studien ett tillfredställande resultat. 

2.1 Metodval 

Till studien har två metoder använts, statistisk analys och intervju. En statistisk analys 

har gjorts av genomförda förrättningar mellan 1 januari 2007 och 31 december 2014 

för att redovisa vad som överförts och hur reglerna har använts. För att kunna ge svar 

på vilka motiv som ligger bakom användandet av reglerna om överförande och 

frigörande av fastighetstillbehör har sakkunniga intervjuats. De mest kunniga inom 

ämnet är de stora aktörerna som t.ex. elbolag, kommuner och trafikverket. 

Den statistiska analysen kunde tänkas besvara följande: 

Vad har hänt inom området under de senaste 8 åren? 

Allt eftersom arbetet fortskred gav statistiken svar på ett antal delfrågor. Inom dessa 

delfrågor kunde även fördelningar, trender och mönster konstateras. Dessa delfrågor 

är: 

 Hur många fastighetstillbehör har överförts eller frigjorts? 

 Hur många lantmäteriförrättningar innehåller sådana åtgärder?  

 Vart i landet har dessa skett? 

 Vad är det som överförts eller frigjorts? 

Med intervjuer kunde följande frågor besvaras:  

 Vilka är motiven till att använda reglerna om frigörande eller överförande 

av fastighetstillbehör? 

 Vilka teorier finns för den minskande användningen av reglerna? 

 Kan reglerna förbättras och hur?  
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2.1.1 Statistisk analys 

Med hjälp av metoden statistisk analys hoppades vi kunna svara på frågan vad som 

hänt inom området mellan den 1 januari 2007 och 31 december 2014. Eftersom 

frågan är omfattande och vi visste inte hur mycket information vi kunde få ut av 

statistiken som LM tillhandahållit valdes ett induktivt arbetssätt med faktainsamlingen. 

Med ett induktivt arbetssätt eftersöks inte svaren på förutbestämda frågor utan så 

mycket information som möjligt ska inhämtas från den tillgängliga datan. Därefter 

valdes intressant information ut för vidare undersökning och analys.7 

Med stöd av envariabelanalys hoppades vi kunna få ut all intressant information som 

datan kan tillhandahålla. Envariabelanalys är en kvantitativ metod som görs för att 

undersöka fördelningen av enstaka variabler.8 Två vanliga statistiska verktyg inom 

envariabelanalys är frekvensfördelning och procentberäkningar. Frekvensfördelning 

visar hur många enheter som har gemensamt variabelvärde, vilka därmed kan 

kategoriseras.9 I procentberäkningar beräknas hur stor del en kategori utgör av 

procentbasen, genom att dividera kategorins antal enheter med det totala antalet 

enheter. Resultatet visar kategorins andel i procent.10 Genom att göra flera 

envariabelanalyser hoppades vi kunna lyfta ut intressant fakta ur statistiken för vidare 

analys. LM har tillhandahållit en databas med information om genomförda 

förrättningar innehållande frigörande och överförande av fastighetstillbehör. 

Databasen är ett utdrag från FR med alla akter som vunnit laga kraft mellan den 1 

januari 2007 och den 31 december 2014 med anteckningen ”periodanmärkning: 

fastighetstillbehör”. Anteckningen betyder att i lantmäteriförrättningen har ett eller flera 

fastighetstillbehör överförts eller frigjorts. I LM handböcker står det att förrättningar 

där överförande av fastighetstillbehör med stöd av FBL ska markeras i FR. Vad gäller 

förrättningar där överförandet eller frigörandet gjorts med stöd av LL eller AL finns 

det inga rekommendationer i LM handböcker att markera dessa i FR. De åtgärder 

som gjorts med stöd av AL och LL finns med enbart på grund av att lantmätaren tagit 

ett eget initiativ att markera åtgärden i FR.11 Bortfallets storlek är svårt att bedöma 

men bortfallet borde vara likvärdigt över tid vilket gör att trenderna borde stämma 

och ge en anvisning om vad som hänt inom området mellan 1 januari 2007 och 31 

december 2014. Databasen innehåller variablerna: 

 Numret på förrättningsakten 

 Datumet åtgärden vann laga kraft 

 Vad för typ av anläggning som överförts eller frigjorts 

 I vilket län förrättningen genomfördes i 

                                                 
7 Hartman, (2004) s. 151 
8 Esaiasson et al. (2012) s. 346–360  
9 Esaiasson et al. (2012) s. 351  
10 Esaiasson et al. (2012) s. 352 
11 Dahmström (2000) s. 149 
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 Vilken fastighet åtgärden gällde 

 Om rättigheten är last eller förmån till fastigheten 

 Rättighetstyp 

 Beskrivning av rättigheten 

När dessa fastighetstillbehör ska kategoriseras måste arbetet ske enhetligt för att inga 

fel ska uppstå. Exempelvis benämns en byggnad eller anläggning på olika sätt i FR 

beroende på lantmätarens val av ord. Ett fastighetstillbehör bestående av t.ex. en 

vatten- och avloppsledning benämns i FR som ”VA”, ”vatten- och avloppsledning 

m.m.” eller ”vatten och spill” men syftar till samma ändamål. För att statistiken ska 

kunna visa ett rättvist resultat måste dessa slås ihop till en kategori. Vi valde att hålla 

isär vatten, VA, och avlopp då de är tillräckligt starka kategorier var för sig. 

Kategorin byggnad kombinerades ofta med andra som t.ex. förråd, garage och båthus. 

Det fanns även mer udda konstellationer som byggnad kombinerat med brygga, 

båtplats eller upplagsplats. Vid alla tillfällen då byggnad stod tillsammans med en 

annan kategori valde vi att de inte skulle höra till kategorin byggnad utan den mer 

specificerade som t.ex. garage. Alternativet hade varit att alla skulle fallit in under 

byggnad.  

I övrigt då ett fastighetstillbehör enligt den givna databasen hörde till flera kategorier 

valde vi att lägga den under den första kategorin som nämns, eftersom de inte verkade 

vara skrivna i alfabetisk ordning ansåg vi att den förstnämnda bör vara den med störst 

tyngd.  

Genom att kategorisera, sortera och ta bort dessa variabler i olika konstellationer 

kunde följande information utläsas: 

 Antal fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts under hela tidsperioden 
och årsvis 

 Antal fastighetstillbehör som överförts respektive frigjorts under hela 
tidsperioden och årsvis 

 Antal lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör har överförts eller frigjorts 
under hela tidsperioden och årsvis 

 Fördelningen mellan FBL-, AL- och LL-förrättningar där fastighetstillbehör 
har överförts eller frigjorts totalt och årsvis 

 Medelvärdet för antal fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts per 
lantmäteriförrättning årsvis 

 Totalt antal lantmäteriförrättningar som genomförts under hela tidsperioden 
och årsvis 

 Andel lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör har överförts eller 
frigjorts årsvis  
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 Antal lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör överförts eller frigjorts per 
län under hela tidsperioden och årsvis 

 Vad för typer av fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts deras antal 
under hela tidsperioden och årsvis 

2.1.2 Informationsinhämtning av sakkunniga 

Det fanns flera metoder för att inhämta information från de som är sakkunniga om 

reglerna för överförande och frigörande av fastighetstillbehör. Lämpliga metoder för 

en sådan informationsinhämtning var enkätundersökning eller strukturerad intervju. 

Var och en av metoderna hade sina för- och nackdelar.  

Enkätundersökning är en kvantitativ metod som ställer identiska frågor vilka skickas 

ut till ett större antal informanter. Dessa kan skickas i form av pappersenkäter eller 

som en länk till en internetbaserad enkät. Frågorna ska vara enkla att svara på i form 

av svarsalternativ eller lättare frågor som inte kräver allt för omfattande svar. En 

enkätundersökning kräver små resurser, kan nå många informanter och kan ge en hög 

statistisk säkerhet. Nackdelarna är att frågor av öppnare karaktär bara ger korta svar 

och antalet frågor måste begränsas då informanter inte vill svara på för tidskrävande 

enkäter. Det ges inte heller möjlighet till diskussioner med informanten som skulle 

kunna ge ytterligare värdefull information.12 13 

En frågeundersökning är både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 

Frågeundersökningen bör vara uppbyggd kring ett antal förutbestämda frågor men 

också eventuellt ha öppna frågor som kan leda till intressanta diskussioner. Den kan 

genomföras i form av en personlig intervju eller telefonintervju. Ska intervjun ske över 

telefon bör den planerade tidsåtgången inte överstiga 15 minuter då det kan upplevas 

som ansträngande att prata i telefon längre tid än så. Den strukturerade intervjun har 

nackdelarna att den kräver mer resurser och att det blir ett lägre antal informanter. 

Den ställer högre krav på den som intervjuar för att förstå det icke-verbala språket vid 

en intervju på plats. Fördelarna är att om inte informanten förstår frågan kan den 

förklaras, det finns möjlighet till följdfrågor och att vid en personlig intervju få den 

icke-verbala kommunikation som bl.a. kan avslöja om informanten inte talar sanning.  

Metoden är även väl lämpad för öppna frågor och diskussioner.14 15 

När dessa metoder ställdes mot varandra valde vi att använda strukturerad intervju 

framför en enkätundersökning för vi tror att intressant information kan missas med 

enkäter då de inte är lämpade för en öppnare typ av frågor. Fås dessutom svar som 

öppnar för följdfrågor kan dessa inte ställas vid en enkätundersökning. Det som talar 

emot vårt metodval är den lägre statistiska säkerhet som uppnås med intervjuer 

jämfört med enkäter då intervjun kräver mer resurser. Vi anser dock att det uppvägs 

                                                 
12 Esaiasson et al. (2012) s. 227–250 
13 Wärneryd et al. (1990) s. 15 
14 Esaiasson et al. (2012) s. 227–250 
15 Wärneryd et al.. (1990) s. 14 
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av den information som inhämtas av intervjun och bör kunna ge en bättre helhetsbild 

av användningen för överförande och frigörande av fastighetstillbehör. Då frågorna 

inte gäller känsliga ämnen eller personliga åsikter bör det icke-verbala språket sakna 

betydelse vilket gör det möjligt med telefonintervjuer med de informanter som inte 

finns i närområdet. Telefonintervjuerna medför också att längden på intervjuerna 

måste hållas kort. 

2.1.2.1 Intervjufrågor 

Innan intervjun börjar är det bra att berätta förutsättningarna för intervjun. Börja med 

att berätta om bakgrunden till varför studien och den aktuella intervjun behövs. Sedan 

fråga om det är okej att intervjun bandas och att erbjuda den intervjuade en kopia av 

sammanställningen från intervjun att godkänna innan den läggs in i rapporten.  En 

intervju ska kännas ledig och naturlig för att vara så givande som möjligt. Det kan 

därför vara lämpligt att inleda intervjun med enkla frågor om t.ex. namn, profession 

och hur länge informanten haft professionen. Saker som är enkla att svara på och inte 

kräver eftertanke vaggar in informanten i en trygghet som ger en bekväm 

intervjusituation.16 Frågorna som ställdes i intervjun går att läsa i bilaga A. Svaren från 

intervjuerna går att läsa i bilaga B. 

2.1.2.2 Urval och kontakt med informanter 

Under studien intervjuades två olika kategorier av sakkunniga inom ämnet. Den första 

var större aktörer som frekvent använt sig av reglerna om frigörande och överförande 

av fastighetstillbehör. Den andra kategorin är lantmätare vid kommunala LM eftersom 

kommuner varit en stor aktör och lantmätarna har god insyn i den kommunala 

verksamhetens fastighetsrättsliga frågor. Detta val baserar sig på att vi tror att de har 

den har största kunskapen då de innehar störst erfarenhet inom ämnet. Hur reglerna 

har använts och varför, är det troligt att de som använt sig mest av möjligheten att 

frigöra och överföra fastighetstillbehör känner till. Finns det brister med reglerna bör 

även de mest erfarna inom ämnet känna till dessa. De som vi ansåg vara större aktörer 

är bl.a. de som tryckte på för att lagstiftningen om överförande och frigörande av 

fastighetstillbehör skulle införas såsom Telia, Jernhusen och Trafikverket dåvarande 

Banverket. De större elbolagen och några kommuner ansågs också intressanta då 

elbolagen äger stora elnät som kan frigöras och kommuner kan överföra eller frigöra 

ledningar och byggnader i samband med bolagiseringar. De elbolag som ansågs höra 

till de stora är Vattenfall, Eon och Fortum. De 20 kommuner med flest antal 

överförda och frigjorda fastighetstillbehör valdes ut som potentiella intervjuobjekt, se 

bilaga C. Av dessa 20 kommuner valdes kommuner utan kommunalt LM bort. Det 

var troligt att när vi kontaktade kommuner och frågade om fastighetsrättsliga frågor 

att vi skulle bli slussade vidare till LM. Skulle vi då komma i kontakt med ett 

kommunalt LM är det troligare att de känner till de bakomliggande orsakerna till att 

                                                 
16 Ekholm & Fransson (1992) s. 15, 73–74 
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fastighetstillbehör blivit frigjorda eller överförda då de har en bättre kontakt med 

övrig kommunal verksamhet än det statliga LM. Bland de kvarvarande slumpades 5 

stycken kommuner. De kommuner som blev tänkta att intervjuas var Skövde, 

Uddevalla, Göteborg, Kristianstad och Örebro. Valet av antalet intervjuer som skulle 

genomföras baserade sig på att vi trodde inte att fler intervjuer skulle tillföra mer till 

resultatet utan att det blev tillfredställande nog för att ge en bild av verkligheten inom 

ämnet.  

Studien jämför sig inte mot detta tidigare arbete utan den ska komplettera bilden av 

hur användandet av reglerna sett ut sedan dess införande.  
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3 Lagstiftning 

Upplåts ett nytt servitut eller ledningsrätt för en befintlig byggnad eller annan 

anläggning kan rätten att nyttja och underhålla rättigheten regleras för den härskande 

fastigheten. Äganderätten är däremot kvar hos ursprungsfastigheten. Huvudregeln är 

att byggnaden eller anläggningen måste fysiskt förflyttas från den tjänande fastigheten 

för att ägarrättsligt överföras till den härskande fastigheten, enligt JB 2 kap. 7 §. År 

2002 kom nya regler som gjorde det möjligt att överföra respektive frigöra ett 

fastighetstillbehör från den härskande fastigheten till den tjänande fastigheten, utan att 

fysiskt flytta det. I detta teoriavsnitt ges bl.a. svar på vad som kan överföras eller 

frigöras och när detta går att göra. 

3.1 Fast egendom 

I Sverige delas egendom upp i fast och lös egendom. Det är viktigt att särskilja en 

persons lösa egendom och den egendom som tillhör fastigheten. På så sätt v viste 

fastighetsköparen vad som ingick i köpet och borgenären vet vad som ingick som 

säkerhet vid belåning av fastigheten.17 I JB finns en portalparagraf som beskriver vad 

fast egendom är, denna lyder: 

 

Med jord syftar lagen på den mark som finns inom vårt lands gränser. Marken är i sin 

tur uppdelad i fastigheter. Fast egendom är utöver mark, växter och träd även 

byggnader, anläggningar och fast inredning i byggnaderna. I lagen finns ingen direkt 

definition av begreppet fastighet. I FBL 19 kap. stadgas att en fastighet ska registreras 

i FR för att få rättsverkan.18 JB andra kapitel reglerar vad som är tillbehör till en 

fastighet. Fastighetstillbehör kan delas in i två kategorier: 

 Omedelbara tillbehör har en direkt anknytning till marken och regleras i JB 2 

kap. 1 § och 3 §. I 1 § behandlas de allmänna tillbehören exempelvis byggnad 

eller anläggning och i 3 § regleras s.k. industritillbehör. 

 Medelbara tillbehör är sådana som har en indirekt anknytning till marken och 

hit hör s.k. byggnadstillbehör som regleras i JB 2 kap. 2 §. Exempel på 

medelbara tillbehör är skorsten och vitvaror till köket.19 

                                                 
17 Grauers (2010), s. 84 
18 Lagkommentarer till JB 1 kap. 1 § 
19 JB Handbok s. 31 

JB 1 kap. 1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas 

antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns 

särskilda bestämmelser. 

   Sämjedelning är utan verkan.  
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En viktig regel är att om någon annan än fastighetsägaren tillför en byggnad eller 

annan anläggning till en fastighet utgör detta inte ett fastighetstillbehör till fastigheten, 

utan lös egendom, enligt JB 2 kap. 4 §. Fastighetstillbehör delas in i tre kategorier 

allmänna tillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. 

3.1.1 Allmänna fastighetstillbehör 

Allmänna fastighetstillbehör även så kallat omedelbara fastighetstillbehör är sådant 

som är direkt knutet till fastigheten exempelvis byggnad, ledning och anläggning. I JB 

2 kap. 1 § 1 st. beskrivs allmänna fastighetstillbehör så här: 

 

Enligt paragrafen ovan ska tillbehöret ha ”anbragds inom fastigheten för stadigvarande bruk” 

för att vara fast egendom. Detta innebär att ett transportabelt skjul räknas som lös 

egendom då det inte är tillfört för stadigvarande bruk.20 Det har förts en diskussion 

om att JB 2 kap 1 § ska tolkas som att tillbehöret ska vara ändamålsenligt på 

fastigheten för att vara fastighetstillbehör. Om så vore fallet skulle en ledning eller 

byggnad som ligger på en fastighet och som inte har ett ändamålsenligt samband med 

fastigheten kunna anses som lös egendom. Tillbehöret skulle därmed kunna säljas till 

det företag eller person som har nyttjat det. Telia AB och Vattenfall AB är företag 

som har nytta av att överföra respektive frigöra fastighetstillbehör. De ville att JB 2 

kap. 1 § skulle förtydligas genom att en regel om ändamålsenligt användande skulle 

införas i lagen. Detta skulle lösa en del av de problem som dessa företag har 

beträffande ägandet av ledningar eller anläggningar. Detta infördes aldrig i 

lagstiftningen eftersom det ansågs ha för stor påverkan på panträttshavare och 

fastighetsägare m.fl. som utgått att dessa tillbehör är fast egendom.21  

De nya reglerna om överföring och frigörande av fastighetstillbehör inriktar sig enbart 

på de omedelbara fastighetstillbehören och gäller inte träd, växter och naturlig gödsel, 

enligt FBL 7 kap. 14 §. Undantaget för växtlighet och gödsel motiveras i prop. 

2000/01:138 med att det inte finns något behov av att överföra denna typ av 

fastighetstillbehör.22 

                                                 
20 Handbok JB s. 32 
21 Ds. 2000:10 s. 31 
22 Prop. 2000/01:138 s. 28 

JB 2 kap. 1 § 1 st. 

Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts 

inom fastigheten för stadigvarande bruk,  

på rot stående träd och andra växter,  

naturlig gödsel. 

 



Överförande och frigörande av fastighetstillbehör – En kartläggning  
 

 11 

JB 2 kap. 2 § 
Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat 
till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, 
ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan 
utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, 
brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. 
   I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i 
regel till byggnad, såvitt angår 
1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp 
och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling, 
2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning, 
3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning, 
4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av 
djur och anläggning för maskinmjölkning, 
5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri. 
 
Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller andra stycket hör ej till 
byggnaden. 
 
Om olika delar av en byggnad hör till skilda fastigheter, hör ett sådant föremål som avses i 
första eller andra stycket till den del av byggnaden där det finns. Lag (2003:626). 

 

 

Uppför en fastighetsägare en byggnad eller anläggning på någon annans mark  

med stöd av servitut, utgör detta fastighetstillbehör uppförararens fastighet enligt  

JB 2 kap. 1 § 2 st. Vilket innebär att reglerna om överförande och frigörande av 

fastighetstillbehör inte är tillämpliga vid dessa fall, utan är tillämpliga på befintliga 

byggnader eller annan anläggningar.23 

3.1.2 Byggnadstillbehör 

Byggnadstillbehör regleras i JB 2 kap. 2 § och kallas även medelbara tillbehör.  

 

Tillbehöret ska vara ägnat till en stadigvarande betydelse d.v.s. till nytta för byggnaden 

för att räknas som byggnadstillbehör. Alltså är inte möbler, datorer och inredning 

byggnadstillbehör utan räknas som lösöre. I JB 2 kap. 2 § ges flera exempel på 

                                                 
23 Ekbäck (2009), s. 6 

JB 2 kap. 1 § 2 st. 

Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför 

fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till 

förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga 

om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en 

förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till 

fastigheten.  

 

naturlig gödsel. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731144.htm
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byggnadstillbehör och de påverkar ofta fastighetsvärdet positivt.24 Förarbeten och 

praxis till JB visar på att standardutrustning ska ses som byggnadstillbehör exempelvis 

vitvaror och diskmaskin. 25 

Byggnadstillbehör tillhör den kategori av fastighetstillbehör som inte går att överföra 

eller frigöra. Vid ändringen av lagen 2002 fördes en diskussion om även medelbara 

fastighetstillbehör skulle omfattas av lagändringen. Statens Järnvägar ansåg att det 

fanns ett behov av att överföra byggnadstillbehör om fastigheten som föremålet skulle 

överföras till var den enda som hade användning av det. I så fall skulle exempelvis en 

hiss eller en rulltrappa som används i samband med en gångbro över en tågperrong 

kunna överföras. Gävle kommun pekade också på ett fall, nämligen om en byggnad 

som låg på flera fastigheter och denna byggnad använde sig av en och samma tekniska 

anläggning belägen på en av fastigheterna. Det skulle då vara önskvärt att kunna 

överföra anläggningen till de fastigheter som använder det. I utredningen om 

byggnadstillbehör ansågs ändå att de argument som Statens Järnvägar och Gävle 

kommun framförde inte var tillräckliga skäl för överföring av byggnadstillbehör.26 

3.1.3 Industritillbehör 

Det tredje och sista fastighetstillbehöret är industritillbehör och bestämmelser om 

dessa finns i JB 2 kap. 3 §. Industritillbehör är exempelvis maskiner eller 

industriutrustning som tillförts en fastighet där industriverksamhet bedrivs.27 

Fastighetsägaren kan bestämma att industritillbehöret ska vara lös egendom genom att 

skriva in tillbehöret i LM register.  

 

Industritillbehör går inte att överföra eller frigöra med de nya reglerna.  

 

                                                 
24 Jensen (2002), s. 178-179  
25 Handbok JB s 36-37 
26 Prop. 2000/01:138 s. 30 
27 Grauers (2010) s. 92 

JB 2 kap. 3 §  

Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, utöver 

vad som följer av 1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts 
fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Sådan 
egendom hör dock inte till fastigheten, om ägaren har avgett förklaring härom och 

förklaringen är inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 24 kap. Fordon, 
kontorsutrustning och handverktyg hör inte i något fall till fastigheten. Lag 
(2000:226). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K2P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K2P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K24
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3.2 Lagändringen om överföring och frigörande av 
fastighetstillbehör 

Ett mål i svensk fastighetsbildning är att uppnå ett ändamålsenligt användande av 

mark, byggnader och andra anläggningar. Tidigare har det förklarats att till en fastighet 

ingår fastighetstillbehör som har uppförts av fastighetsägaren samt tillbehör som 

uppförts av ägaren på annans mark med stöd av servitut eller ledningsrätt. Upplåts 

däremot ett servitut eller ledningsrätt på en befintlig byggnad eller annan anläggning 

på grannes mark förblir den fastighetstillbehör till den tjänande fastigheten. Även om 

tillbehöret enbart var till nytta för den härskande fastigheten fanns det före 2002 ingen 

möjlighet att överföra äganderätten utan att fysiskt flytta byggnaden eller annan 

anläggning från fastigheten. Det var många gånger otänkbart av praktiska och 

ekonomiska skäl att flytta tillbehöret fysiskt. Om exempelvis en kommun ville sälja 

sina vattenledningar till ett annat bolag fick inte detta bolag äganderätten över 

ledningarna, om inte ledningarna grävdes upp för att sedan läggas ner igen. Utan 

äganderätt till ledningar kunde inte dessa säljas vidare av bolaget eller vara 

kreditunderlag för lån.28 

Frågan om lagändring aktualiserades flera gånger under 1990-talets senare hälft. Första 

gången skedde det 1996 i en statlig utredning om tredimensionell fastighetsindelning 

där det ansågs föreligga ett behov av lagändring om överföring av fastighetstillbehör.29 

Det beskrivs i betänkandet att det ibland kan finnas oklarheter gällande servitut om 

vilka rättigheter och skyldigheter som ägarna till den härskande respektive tjänande 

fastigheten har. Exempel på problem som togs upp i utredningen var: 

 Kan nyttjaren i sin tur upplåta nyttjanderätt för anläggningen till annan 

fastighet.  

 Ägarrättsliga problem om nyttjaren kan bygga ut anläggningen. Hur förändra 

ombyggnaden äganderätten och vem får värdet av investeringarna.  

 Vem av den härskande och tjänande fastighetsägaren ansvarar för att 

utrymmet är försäkrat? 

 Vilka befogenheter och skyldigheter har den härskande fastighetsägaren 

gällande underhåll av föremålet som servitutet?30 31 

1997 framförde Lantmäteriverket att det fanns problem vid upplåtelse av ledningsrätt 

som utgjorde fastighetstillbehör och att dessa borde kunna frigöras till lös egendom. 

Sedan 1993 har staten haft en egen lag – lagen (1992:1461) om verkan av vissa 

förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten m.m. – som gjort det möjligt 

att behålla äganderätten till vissa föremål tillhörande en statlig fastighet som överförts 

                                                 
28 Lantmäteriet (2001) s. 2 
29 SOU 1996:87 
30 SOU 1996:87 s. 187–191 
31 Ds. 2000:10 s. 24–25 
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till annan ägare.32 33 Exempel på föremål som kan överföras är elektroniska 

starkströmsledningar, byggnader inom försvaret och säkerhetsanordningar för 

sjöfarten exempelvis fyrar.34 Statens Järnvägar gjorde en framställning 1999 att denna 

lag om statliga förbehåll även skulle omfatta järnvägstekniska anläggningar. Staten 

Järnvägar var då på väg in i en omstruktureringsperiod där bolaget skulle delas upp i 

flera mindre bolag. Detta i sin tur innebar att servitut för tekniska anläggningar skulle 

byta bolag till Banverket.35 36Samma år gjorde Vattenfall AB och Telia AB en 

gemensam skrivelse till regeringen på ändringar i de fastighetsrättsliga reglerna. De 

föreslog bland annat att det vid fastighetsreglering skulle ges möjlighet att bestämma 

vilken fastighet fastighetstillbehör skulle tillhöra.37 38  

Vanligt är att kommuner har sina VA-, fjärrvärme- och bredbandsledningar i sina egna 

gatu- och vägfastigheter. När en kommun ville sälja ett sådant ledningsnät före 2002, 

kunde enbart ledningsrätten säljas medan äganderätten var kvar hos kommunens 

fastighet.39 

Den 1 januari 2002 infördes de nya reglerna om överföring respektive frigörande av 

fastighetstillbehör in i svensk fastighetsbildningslagstiftning. Ändringar gjordes i JB, 

FBL, AL och LL. 

3.2.1 Överföring av fastighetstillbehör enligt FBL 

I prop. 2000/01:138 pekade regeringen på att ovan nämnda brister i 

fastighetsbildningslagstiftningen kunde undanröjas med den lagändring som trädde i 

kraft första januari 2002. FBL:s portalparagraf 1 kap. 1 § kompletterades så att 

överföring av en byggnad eller annan anläggning blev en fastighetsbildningsåtgärd. 

Handlingen ses därmed som en förrättningsåtgärd och kan utföras av LM. Den ska 

följa tillämpbara regler i FBL:s 4 kap. om fastighetsbildningsförrättning. 

  

                                                 
32 Prop. 2000/01:138 s. 16–17 
33 Ds. 2000:10 s. 16–17 
34 Lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. 
35 Ds. 2000:10 s. 28 
36 Trafikverket [Elektronisk] 
37 Prop. 2000/01:138 s. 16–17 
38 Ds. 2000:10 s. 16–17 
39 Ds. 2000:10 s. 28–29 
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I sjunde kapitlet lades en helt ny paragraf till som fastslog de rättsliga reglerna om 

överföring av fastighetstillbehör, med lydelsen: 

 

I 7 kap. 14 § första stycket begränsas användningen av överföring till omedelbara 

fastighetstillbehör enligt JB 2 kap. 1 § och med undantag för träd, växter och naturligt 

gödsel. Som nämnts tidigare motiverades detta undantag i prop. 2001/01:138 med att 

det saknades behov att överföra dessa tillbehör av naturliga skäl. De så kallade 

medelbara fastighetstillbehören enligt JB 2 kap. 2 § gick inte att överföra. Det är 

däremot möjligt att överföra dessa om de är en del av ett omedelbart 

faststighetstillbehör. Exempelvis ingår byggnadstillbehör såsom ett kylskåp i 

överföringen om den är placerad i en byggnad som överförs.40 

Det framgår av första stycket att föremål får överföras om det finns servitut eller 

motsvarande och det är uppfört för stadigvarande ändamål. Stadigvarande bruk i 

denna paragraf är tänkt att ha samma innebörd som begreppet har i JB 2 kap. 1 §.41 

Paragrafens andra stycke konkretiserar vad som händer om ägarna till de tjänande och 

härskande fastigheterna inte är överens. Vid en tvångssituation får inte väsentlig 

olägenhet skapas för sakägarna och värdet på tillbehöret får det inte vara för stort om 

det inte bidrar till en mer ändamålsenlig markanvändning. Om tvång används ska den 

som lider en ekonomisk skada få ersättning för detta enligt ersättningsreglerna i FBL 5 

kap. 10–12 §§, den- s.k. vinstdelningsprincipen. Ersättningen bestäms enligt 4 kap. 

expropriationslagen (ExL) utan 25-procentigt påslag enligt FBL 5 kap 10 a § 3 st. 

Vinstfördelningen görs utifrån vad som är skäligt, vilket innebär att fördelningen ska 

bli densamma som om den hade varit grundad på en fivillig överenskommelse mellan 

parterna.42 

                                                 
40 Prop. 2000/01:138 s. 72 
41 Bonde et. al. (2013) FBL 7 kap. 14 § 
42 Handbok FBL s. 670 

FBL 7 kap. 14 § 
Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, 
som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är ägnade för 
stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut enligt denna lag eller motsvarande 
äldre bestämmelser, skall överföras till den härskande fastigheten. Genom beslutet 
övergår äganderätten till byggnaden eller anläggningen till ägaren av den härskande 
fastigheten. 
   En byggnad får dock överföras endast om  
1. det inte uppkommer väsentlig olägenhet för någon sakägare och 
2. byggnaden har ett obetydligt värde eller överföringen i betydande mån förbättrar 
möjligheterna att åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning. 
   Om de sakägare vilkas rätt berörs av åtgärden medger det, får avsteg göras från 
andra stycket. Lag (2001:890). 
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Enligt LM torde utgångspunkten vara att endast hela byggnader eller andra 

anläggningar överförs. Ett bra sätt att bedöma om ett tillbehör är möjligt att överföra 

är om resultatet av den tänkta överföringen hade kunnat åstadkommas genom att den 

härskande fastighetsägaren anlagt tillbehöret själv med ett tillhörande servitut. Då 

torde tillbehöret vara överförbart även om det är en del av en större byggnad eller 

annan anläggning.43 

Eftersom åtgärden överföring av fastighetstillbehör räknas som en 

fastighetsregleringsåtgärd ska tillämpbara regler i FBL 3 och 5 kap följas. I tredje kap. 

ska de allmänna lämplighets- och planvillkoren 1–4 § följas och i femte kap. ska de 

allmänna reglerna 3–6 § om fastighetsreglering följas.44  

Enligt FBL 5 kap. 3 § har de ägare till fastigheter som berörs av åtgärden rätt att 

ansöka förrättning hos LM. Det betyder att både ägaren till den härskande och 

tjänande fastigheten kan initiera förrättningen. I samma paragraf beskrivs det att andra 

sakägare har rätt att ansöka. Det anses vid denna typ av åtgärd inte tillämpbart att 

andra sakägare ska kunna ansöka. 

Efter att överföring av fastighetstillbehör fått laga kraft genom förrättning skett och 

åtgärden är införd i FR får det rättsverkan mot tredje man enligt JB 2 kap. 7 §. 

3.2.2 Överföring av fastighetstillbehör enligt AL 

För att tillgodose flera fastigheters behov av t.ex. vägar, avlopp, parkeringsmöjlighet 

och andra anläggningar kan en gemensamhetsanläggning (ga) inrättas. Rättigheterna i 

en ga är samfälld för de deltagande fastigheterna och bildandet av ga sker genom 

anläggningsförrättning och handläggs i regel av LM. Om en rättighet skapas åt en ga 

på ett befintligt fastighetstillbehör, övergår inte äganderätten automatiskt till de 

deltagande fastigheterna.45 Före januari 2002 var det inte möjligt att överföra 

äganderätten på tillbehöret utan att fysiskt förflytta tillbehöret. Efter januari 2002 

fördes en ny paragraf in i AL med lydelsen: 

Enligt paragrafen kan byggnader och anläggningar som utgör omedelbara 

fastighetstillbehör enligt JB 2 kap. 1 § överföras, från att tillhöra den fastigheten där 

den är belägen, till att vara samfällt tillbehör till de fastigheter som är deltagande i ga. 

                                                 
43 Handbok FBL s. 671 
44 Prop. 2000/01:138 s. 59 
45 Ekbäck (2011) Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma anläggningar s. 56 

AL 12 a §  
Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, 
som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och ingår i 
gemensamhetsanläggningen, skall överföras till och vara samfällda för de 
fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För ett sådant beslut krävs att 
åtgärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna av 
åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför. Lag (2001:892). 
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Det går likt FBL:s regler inte att överföra lös egendom, träd, växter, naturligt gödsel 

eller medelbara fastighetstillbehör.46 I paragrafens sista mening beskrivs vad som krävs 

för att ett överförande ska kunna göras mot härskande fastighetsägarens vilja. Vid ett 

sådant tillfälle måste användningen av det överförda tillbehöret ha övervägande 

fördelar mot den skada överföringen skapar för den tidigare ägaren. Den som är 

berättigad ersättning för skada ska enligt AL 13 § bestämmas utifrån 

vinstfördelningsprincipen vars regler står i FBL 5 kap. 10–12 §§. Ersättningen 

bestämmas enligt 4 kap. ExL utan 25-procentigt påslag enligt FBL 5 kap 10 a § 3 st. 

Om parterna är överens kan avsteg göras från kravet på övervägande fördelar över 

nackdelar enligt AL 16 § 3 p. Däremot kvarstår kravet att ga måste vara av 

stadigvarande betydelse för de deltagande fastigheterna i ga, enligt AL 1 §. 

Rätten att ansöka om överföring av fastighetstillbehör är densamma som för övriga 

anläggningsärenden. Enligt AL 18 § kan ansökan göras av samfällighetsföreningen 

som företräder delägarna och direkt av någon av delägarna i ga. 

I övrigt ska de allmänna bestämmelserna i AL 5–11 §§ ska även vid överföring av 

fastighetstillbehör följas. 

3.2.3 Frigörande av fastighetstillbehör enligt LL 

Vanligen upplåts ledningsrätt på befintliga ledningar som utgör fastighetstillbehör till 

en fastighet. Exempelvis är det vanligt att kommunen äger gator och annan mark med 

nergrävda fjärrvärme- och VA-ledningar som till en början var utnyttjade av 

kommunen själva men som sedan sålt rättigheterna till ett annat bolag. Det är även 

vanligt inom elbranschen att elnätet från början utgjorde ett eller flera 

fastighetstillbehör till en kraftverksfastighet. Problem uppstod när bolagsbyte gjordes 

över vem som skulle distribuera över elnätet. Den nya elnätsdistributören kunde inte 

på ett smidigt sätt få äganderätten över ledningarna utan denna kvarstod på 

kraftverksfastighetens ägare. Oklarheter uppstod bl.a. om vem som skulle ansvara för 

ledningarnas försäkring, ägaren eller nyttjaren till ledningarna. För att kunna lämna 

över äganderätten till det nya bolaget var enda lösningen att fysiskt förflytta 

ledningarna från fastigheten, enligt JB 2 kap. 7 §.47 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Prop. 2000/01:138 s. 31 
47 Ekbäck, (2011) Lagstiftning om ledningar s. 41 
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Den första januari 2002 infördes nya regler i LL som gör det möjligt att ägarrättsligt 

byta ägare och omvandla ledningar eller liknande tillbehör från fast egendom till lös 

egendom. Förfarandet att omvandla från fast till lös egendom kallas för att frigöra 

fastighetstillbehör och gör sig uttryck i paragrafen LL 12 a §. 

 

Likt reglerna i FBL om överföring av fastighetstillbehör är det vid frigörande JB 2 

kap. 1 § som sätter avgränsningar om vad som kan frigöras. Ett frigörande kan ske för 

ledningar och tillhörande anordningar, såsom transformatorstationer och 

pumpstationer som ägnad för stadigvarande bruk. Är ledningarna lokaliserade i en 

byggnad och ämnade för byggnadens behov kan de inte frigöras enskilt utan endast 

om dessa tillsammans med att byggnaden frigörs. Genom ett frigörande av 

fastighetstillbehör upphör ledningsrättstillbehöret att vara fast egendom till fastigheten 

den är belägen på och istället blir det lös egendom till förmånstagaren av rättigheten. 

Vid frigörandet går även att bilda en ledningsrätt om det tidigare inte fanns någon.48 

I första stycket andra meningen LL 12 a § beskrivs det båtnadsvillkor som måste 

uppfyllas om inte sakägarna är överens och åtgärden måste genomföras tvångsvis. 

Rättigheten ska då ha en ändamålsenlig användning och medföra fler positiva effekter 

än negativa. Rättsreglerna är den samma som generella ledningsrättsreglerna vars 

motsvarighet är LL 6 § och prövningen sker på samma sätt. Ersättningen för intrånget 

bestäms enligt LL 13 § utifrån ExL regler.  

Genom att frigöra fastighetstillbehöret från den tjänande fastigheten till den 

rättighetshavaren får tillbehöret rättsverkan mot tredje man. Det ger ökning av 

bolagets värde som sedan kan belånas. Efter frigörandet kvarstår inga oklarheter om 

rättigheter och skyldigheter parterna emellan, exempelvis är det rättighetshavaren som 

ska försäkra ledningarna.  

Vid frigörande av fastighetstillbehör måste de vanliga villkorsbestämmelserna prövas 

LL 6–11 §§. 

                                                 
48 Handbok LL s. 69 

LL 12 a § 
Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, 
som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är ägnade för 
stadigvarande bruk vid utövandet av ledningsrätten, inte längre skall höra till 
fastigheten. För ett sådant beslut krävs att åtgärden leder till ett mer ändamålsenligt 
utnyttjande av ledningsrätten och att fördelarna av åtgärden överväger de 
kostnader och olägenheter som den medför. 
   Genom ett beslut enligt första stycket övergår äganderätten till anläggningen till 
ledningsrättshavaren. Om det föreligger ett förordnande enligt 1 § andra stycket 
andra meningen, gäller vad som sägs i 2 kap. 1 § andra stycket jordabalken även 
anläggningen. Lag (2004:643). 
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4 Tidigare arbeten inom området 

Under arbetet med studien har ett antal tidigare examensarbete studerats. Ett av de 

examensarbeten som studerades var Gassners och Sjöbergs examensarbete med titeln 

”Överföring och frigörande av fastighetstillbehör, En utvärdering”. Detta examensarbete är extra 

intressant för vår studie då denna studerar ett samma ämne under annan tidsperiod. I 

Gassners och Sjöbergs arbete användes inte exakt samma metod som detta 

examensarbete. I avsnitt 4.1 presenteras det resultat som denna studie kom fram till. 

4.1 Gassners & Sjöbergs arbete 2006 

År 2006 genomfördes ett examensarbete av Lisa Gassner och Mikael Sjöberg på 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med titeln ”Överföring och frigörande av 

fastighetstillbehör, En utvärdering”. Arbetets syfte var att undersöka när, var och hur 

reglerna användes under tidsperioden 1 januari 2002 och 30 augusti 2006. Detta 

gjorde Gassner och Sjöberg genom att intervjua lantmätare, studera lantmäteriakter 

med åtgärden samt en undersökning av sammanställd statistik med förrättningar med 

anmärkningen ”fastighetstillbehör”. I studien uppmärksammades att ett okänt 

statistiskt bortfall fanns bland AL- och LL-förrättningarna. Bortfallet grundade sig i 

att det inte ställdes några krav på lantmätaren att anmärka i registret om åtgärden om 

överföring respektive frigörande av fastighetstillbehör utfördes. Där med visar studien 

endast det minsta antalet AL- och LL-förrättningar och åtgärder som utfördes.  

Studien redovisar att under undersökningsperioden har 1 829 registrerade åtgärder 

genomförts gällande överföring eller frigörande av fastighetstillbehör. Dessa åtgärder 

har utförts i 1 058 unika förrättningar varav FBL-förrättningar utgör 813, LL-

förrättningar 239 och AL-förrättningar 27. Detta gav ett snitt på cirka 1,7 åtgärder per 

förrättning. 

De vanligaste typerna av överföringar som utförts med stöd av FBL under perioden 

var 360 järnvägsändamål, 167 avloppsanläggningar, 144 vattenledningar, 135 

byggnader och 99 vattentäkt/brunn. Under registreringen byggnad ingår exempelvis 

båthus, jordkällare, uthus och förrådsbyggnad. Inom frigörande stöd av LL är  

de tre vanligaste åtgärderna, 115 ledningar, 67 starkströmsledningar och 49 

avloppsledningar. Det genomfördes 27 anläggningsförrättningar var av 21 av dessa för 

s.k. utrymme och gjordes med hjälp av utrymmesservitut enligt AL 12 §. 
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Undersökningen visade att antalet förrättningar med åtgärden frigörande och 

överförande av fastighetstillbehör ökade mellan åren 2002 till 2005. Hur utvecklingen 

har sett ut visas i figur 1. 

 

Första året då den nya lagen introducerades genomfördes enligt studien 109 FBL- 

förrättningar och ett år efter var siffran uppe på 276. De två sista åren utfördes 150 

respektive 177 förrättningar. Att året 2003 utgjorde en tydlig topp beror enligt 

Gassner och Sjöberg på att många förrättningar med järnvägsändamål påbörjades 

under 2002 och avslutades året efter, för att sedan minska p.g.a. att största behovet av 

den typen av åtgärd var gjord. År 2003 var cirka hälften av förrättningarna 

järnvägsändamål. 
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Figur 1 Grafen redovisar antal förrättningar som gjordes 2002–2005 där fastighetstillbehör 
överförts eller frigjorts enligt FBL, LL eller AL.  
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från Gassners och Sjöbergs examensarbete, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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I examensarbetet redovisas även antalet åtgärder som utfördes mellan åren 2002 och 

2005, se figur 2. 

 

Grafen visar att det fanns en uppåtgående trend mellan 2002 och 2005 där de flesta 

antalet åtgärder gjordes 2003. Första året genomfördes 200 åtgärder och året efter 

570, förklaringen till den stora mängden åtgärder 2003 var samma som nämnts 

tidigare, att det året genomfördes åtgärder med järnvägsändamål. Åren 2004 och 2005 

genomfördes 300 respektive 416.49  

                                                 
49 Gassner & Sjöberg (2006) s. 8–9 
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Figur 2 Grafen redovisar antal åtgärder som gjordes 2002–2005 där fastighetstillbehör 
överförts eller frigjorts enligt FBL, LL eller AL.  
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från Gassners och Sjöbergs examensarbete, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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5 Kartläggning av överförande och frigörande av 
fastighetstillbehör mellan 2007 och 2014 

Resultatet delas in i två delar. Första delen består av en statistisk analys utav den 

databasinformation som redovisar grundläggande data från FR av de förrättningar 

som registrerats mellan 1 januari 2007 och 31 december 2014 där fastighetstillbehör 

överförts eller frigjorts. Den andra delen är en sammanställning av de nio intervjuer 

med dem som använt reglerna om överförande och frigörande av fastighetstillbehör i 

större utsträckning senaste åren eller har god insyn i ämnet. Fyra av 

intervjupersonerna är personer med fastighetsrättsliga befattningar inom Vattenfall, 

Eon, Fortum och Jernhusen med erfarenhet i ämnet. De andra fem är lantmätare vid 

en kommunal LM med kunskap inom området och insyn i den kommunala 

verksamheten. Även intervjupersoner från Telia och Trafikverket söktes men utan 

resultat. 

5.1 Analys av statistiskt material 

Nedan följer en presentation av kartläggningen om överförande och frigörande av 

fastighetstillbehör mellan åren 2007 och 2014. I kartläggningen redovisas antalet 

fastighetstillbehör som frigjorts med LL, överförts med stöd av FBL eller AL och de 

lantmäteriförrättningar som hanterat dessa åtgärder. Inom en lantmäteriförrättning 

kan flera fastighetstillbehör hanteras, t.ex. kan en byggnad överföras från en fastighet 

till en annan samtidigt som en ledning med ledningsrätt frigörs till lös egendom åt 

ledningshavaren. 

Databasinformationen som tillhandahållits av LM ligger till grund för all statistik. Den 

bygger på FR och alla lantmäteriförrättningar som registrerats mellan 1 januari 2007 

och 31 december 2014 med markeringen att fastighetstillbehör har överförts eller 

frigjorts. Det ska dock sägas att det statistiska materialet inte är komplett då det enligt 

LM handbok säger att enbart lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör som 

överförts med stöd av FBL ska få markeringen i FR. Motsvarande rekommendation 

saknas för överförande av fastighetstillbehör enligt AL och frigörande av 

fastighetstillbehör enligt LL. De akter som ändå fått markeringen och därför finns 

med i det statistiska materialet har den p.g.a. att lantmätarna tagit egna initiativ. 

Nedanstående resultat är därför det minsta antal lantmäteriförrättningar och åtgärder 

som har skett under den givna perioden. Frigörande som genomförts med stöd av LL 

skulle kunna brytas ut med variabeln rättighetstyp, men tyvärr skulle det återstående 

resultatet ändå inte bli mer tillförlitliga då det finns osäkerhet om antalet AL-

förrättningar och AL-åtgärder som finns med bland de överförda. 

Nedan följer ett antal figurer som illustrerar olika vinklar på vad som hänt inom 

området mellan 2007 och 2014. 
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5.1.1 Antal fastighetstillbehör 

 

Totalt överfördes och frigjordes 4 014 fastighetstillbehör mellan 1 januari 2007 och 31 

december 2014. Statistiken visar att antalet fastighetstillbehör som överförts eller 

frigjorts de senaste åtta åren har mer än halverats, från 701 st. 2007 till 331 st. 2014 

vilken också är bottennoteringen för perioden. Toppnoteringen var 2008 då 893 

fastighetstillbehör överfördes eller frigjordes, se figur 3. I snitt överfördes och 

frigjordes ca 500 fastighetstillbehör per år. 
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Figur 3 Grafen redovisar antal fastighetstillbehör som överförts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 

 

Figur 4 Grafen redovisar fördelningen och antal överförda och frigjorda 
fastighetstillbehör mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Delas fastighetstillbehören upp i överförda och frigjorda visar statistiken att det under 

perioden är 2 716 fastighetstillbehör som överförts och 1 298 som frigjorts, se figur 4. 

Studeras däremot fördelningen över perioden mellan överförda och frigjorda 

fastighetstillbehör kan det konstateras att det förändrats radikalt. Under 2007 var 

fördelningen mellan fastighetstillbehör som överförts och frigjorts relativt lika, vid 

2014 däremot stod överförda fastighetstillbehör för ca 75 % av dessa åtgärder. 

5.1.2 Antal lantmäteriförrättningar 

 

Totalt registrerades 869 unika lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör överförts 

eller frigjorts mellan 2007 och 2014. Antalet minskade med ca 45 %, från 154 st. 2007 

till 69 st. 2014, se figur 5. Vilket betyder att antalet förrättningar där fastighetstillbehör 

överförts eller frigjorts har halverats jämfört med alla landets lantmäteriförrättningar 

under samma tidsperiod. Statistiken gör inte heller några kraftiga svängningar utan 

den pekar stadigt neråt. Medelvärdet under perioden var ca 110 

lantmäteriförrättningar per år. 
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Figur 5 Grafen redovisar antal lantmäteriförrättningar som gjorts mellan 2007 och 
2014 där fastighetstillbehör överförts eller frigjorts. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Totalt 656 FBL-förrättningar och 35 AL-förrättningar där fastighetstillbehör överförts 

har vunnit laga kraft från den 1 januari 2007 till den 31 december 2014, se figur 6. 

Under perioden genomfördes 206 förrättningar då fastighetstillbehör frigjorts med 

LL. Räknas dessa tre kategorier ihop blir summan 897. Att summan inte är samma 

som antalet unika förrättningar (869 st.) beror på att i 28 av fallen har det genomförts 

dubbla fastighetsbildningsåtgärder i samma förrättning. Exempelvis kan en ledning 

frigöras med LL inom samma förrättning där en fastighetsreglering också genomförs. 

Statistiken visar att andelen LL-förrättningar där fastighetstillbehör frigjorts minskat 

från att utgöra ca en tredjedel av statistiken 2007 till en knapp femtedel 2014. Det 

beror på att antalet sådana lantmäteriförrättningar minskat med 75 % från 58 st. 2007 

till 12 st. 2014. Lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör istället överförts med 

FBL har också minskat men inte i samma omfattning. Antalet har nästan halverats 

från 100 st. 2007 till 56 st. 2014. Värt att notera är att antalet frigjorda 

fastighetstillbehör de sista fyra åren legat stadigt mellan 9 och 15, så det kan eventuellt 

ha stabiliserats. AL-förrättningar varierar mellan 0 och 11 förrättningar per år och 

visar inte lika tydligt på nedgång som de två kategorierna. Räknas antalet 

anläggningsförrättningarna första fyra år och sista fyra år ihop blir summan dessa till 

24 respektive 13, vilket tyder på minskning. 

Viktigt att notera är att det finns ett krav på att märka FBL-förrättningar i FR, medan 

kravet saknas för LL- och AL-förrättningar. 
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Figur 6 Grafen redovisar fördelningen mellan FBL-, LL- och AL-förrättningar som genomförts i 
samband med överföringen och frigörandet av fastighetstillbehöret mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är sedan skapad 
av författarna. 
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När reglerna om överföring av fastighetstillbehör används med stöd av FBL måste det 

ske i samband med en fastighetsbildningsåtgärd. Den vanligaste fastighetsbildnings-

åtgärden under perioden är avstyckning med 342 förrättningar följt av 

fastighetsreglering 298 och klyvning 16. När enbart ett officialservitut och 

överförande av fastighetstillbehör ska ske görs detta under bildningsåtgärden 

fastighetsreglering. Detta skulle kunna vara orsaken till att denna bildningsåtgärd är 

vanligast i samband med överföring av fastighetstillbehör. Studeras fördelningen 

under perioden utläses en tydlig minskning av fastighetsreglering och avstyckning på 

ungefär 50 %, se bilaga D. Förrättningstypen klyvning i samband med överförande av 

fastighetstillbehör genomförs jämnt med ungefär två per år. Fördelningen per år går 

att läsa i bilaga D. 

Några av förrättningarna redovisas under två olika fastighetsbildningsåtgärder 
eftersom båda åtgärderna är utförda samtidigt. 
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Figur 7 Grafen visar antalet fastighetsbildningsåtgärder där fastighetstillbehör 
överförts enligt FBL som genomfördes 2007–2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Det fanns en hypotes om att antalet fastighetstillbehör som hanterades i varje 

förrättning ökade under den valda tidsperioden. Det visade sig dock att antalet låg 

kring 5 per förrättning i början och slutet av tidsperioden medan i mitten var antalet 

strax under 4. Sett över hela perioden kunde dock varken en negativ eller positiv trend 

utläsas, se figur 8.  

Figur 8 Grafen visar antal fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts per 
förrättning mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Det totala antalet gjorda lantmäteriförrättningar i Sverige minskade mellan 2007 och 

2014 minskade med ca 20 %, från 22 634 st. 2007 till 18 010 st. 2014. Toppnoteringen 

i antalet förrättningar var 2008 men sedan startade den negativa trenden som fortsatt 

till periodens slut. Totalt sett så sjunker antal lantmäteriförrättningar i Sverige 

långsammare än förrättningar där fastighetstillbehör överfört eller frigjorts. Det gör att 

andelen av sådana lantmäteriförrättningars minskar i jämförelse med hela landets 

förrättningar. Under tidsperioden finns inga direkta toppar och dalar utan kurvan 

pekar stadigt neråt, se figur 9. 
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Figur 9 Grafen visar andel lantmäteriförrättningar där fastighetstillbehör överförts 
eller frigjorts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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5.1.3 Antal fastighetstillbehör per län 

Det län som överfört och frigjort klart flest fastighetstillbehör under perioden är 

Västra Götalands län där 875 åtgärder har gjorts mellan 2007 och 2014, se figur 10. 

Det är också där den största minskningen finns under perioden. Fler län som gjort 

många åtgärder är Skåne och Dalarna som genomfört strax under 500 överföringar 

och frigörande vardera. I andra änden av skalan hittas Gotland där endast 2 åtgärder 

har genomförts under samma tid. Andra län som har gjort få överförande och 

frigörande av fastighetstillbehör är Kalmar, Västerbotten och Blekinge som alla har 

färre än 50 åtgärder under perioden. I 16 av Sveriges 21 län minskar antalet överförda 

och frigjorda fastighetstillbehör per år, se figur 11. Största tappet återfinns i Västra 

Götalands län som har minskat med ca 30 st. per år under studiens period. Det finns 

också 5 län som ökar varav den största ökningen har Dalarnas län stått för. Där ökade 

antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehör med ca 7 st. per år. 
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Figur 10 Grafen visar antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehör per län mellan 2007 
och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är sedan 
skapad av författarna. 
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Figur 11 Grafen visar genomsnittliga förändringen av antalet överförda och frigjorda 
fastighetstillbehör per år och län mellan åren 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är sedan 
skapad av författarna. 
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5.1.4 Typen av fastighetstillbehör 

 

Undersökningen av vad för typ av fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts visar 

att vatten- och avloppsledningar kombinerat är det vanligaste fastighetstillbehöret som 

överförts eller frigjorts 571. Under perioden överfördes även 504 avlopp och 471 

vattenledningar vilka även är de tredje och fjärde mest överförda och frigjorda 

fastighetstillbehören, se figur 12. Dessa tre kategorier har en relativt jämn fördelning 

över åren och kan varken sägas ha en negativ eller positiv trend, se figur 13. Skulle 

VA, avlopp och vattenledning slås ihop står de själva för ca 38 % av alla åtgärder som 

gjorts mellan 2007 och 2014. Det är också intressant att antalet avlopp och 

vattenledningar följs åt och att VA ofta har en motsatt trend för året gentemot dessa 

två.  
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Figur 12 Grafen visar de 9 vanligaste fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts mellan 2007 
och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är sedan 
skapad av författarna. 

Figur 13 Grafen visar antalet VA-, avloppslednings- och vattenledningsåtgärder som 
genomförts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Inom kategorin starkström ryms t.ex. starkströmskablar, jordledningar och 

transformatorer. Starkströmsåtgärder uppvisar extrema skiftningar sett över perioden 

277 fastighetstillbehör frigjordes 2008 medan det inte var några alls 2014, se figur 14. 

Även kategorin byggnad uppvisar en negativ trend, dock inte lika kraftig. Kategorin 

byggnad innehåller många olika typer av fastighetstillbehör, från friggebod, garage, 

och pumphus till burspråk, balkong, och ovandel av byggnad. Ändamålet byggnad 

appliceras även på anläggningar som troligen inte kan räknas som byggnad som t.ex. 

väg, stödmur och oljecistern. Från 55 st. 2007 till endast 2 st. 2014. Kategorin 

utrymme hade en tillfällig topp 2010 med 80 och uppvisar varken en positiv eller 

negativ trend med 10–25 åtgärder i snitt per år. Likt byggnad innehåller den många 

olika typer av fastighetstillbehör som t.ex. förråd, uthus och takutsprång.  
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Figur 14 Grafen visar antalet starkström-, byggnad- och utrymmesåtgärder som 
genomförts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Med vattentäkt menas vattenbrunn som förser en fastighet med vatten. Antalet 

vattentäkter som överförts har svängt kraftigt procentuellt sett, se figur 15. 

Toppnoteringen var 2009 då 28 överfördes medan endast 4 överförande av 

vattentäkter noterades under 2013. Antalet per år verkar också minska  

sett till perioden. Fjärrvärme inrymmer frigjorda fjärrvärmeledningar och 

fjärrvärmeanläggningar med tillbehör. Antalet per år verkar även här att minska precis 

som med vattentäkter. Däremot verkar det som jordvärmeanläggningar är en kategori 

överförda fastighetstillbehör som inte har en negativ trend utan har ett stabilt 

användande sett över hela perioden. 
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Figur 15 Grafen visar antal vattentäkts-, fjärrvärme och jordvärmeåtgärder som 
genomförts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 

Figur 16 Grafen visar antal anläggningar med järnvägsändamål som överförts eller 
frigjorts mellan 2007 och 2014. 
Källa: Sifforna till grafen är hämtade från den av LM tillhandahållna datan, grafen är 
sedan skapad av författarna. 
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Fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts med ändamål järnväg var en av de 

vanligaste åtgärderna i studien från 2006 medan nu så verkar det som det snarare är en 

ovanlig åtgärd om man bortser från 2008 då 28 åtgärder genomfördes.50 Trots att det 

är få gjorda per år kan det ändå konstateras att trenden är relativt neutral och att det 

fortfarande genomförs ca 5 om året, se figur 16. 

Enligt det statistiska materialet finns det även mer udda fastighetstillbehör som 

överförts eller frigjorts såsom sprinkleranläggning, åskledare, och fundament till 

rulltrappor. Sådana anläggningar kan troligen inte klassas som fastighetstillbehör utan 

bör nog snarare ses som byggnadstillbehör och därmed inte överförbara enligt 

lagstiftningen. 

5.2 Intervjuer med kunniga av överförande och frigörande 
av fastighetstillbehör 

Den statistiska analysen kompletteras här med intervjuer för att kunna svara på 

studiens frågeställningar. Det är framförallt frågan om hur reglerna upplevs som 

behöver intervjuer för att kunna besvaras. 

Alla informanter har svarat på samma frågor och deras svar är grunden till 

nedanstående sammanställning. Genom att sammanställa svaren fås en bild av 

informanternas gemensamma svar där de har lika åsikter men också de unika svaren 

som inte ska förglömmas. 

 

Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande 
av fastighetstillbehör? 

Alla informanterna har uppfattningen att de har goda kunskaper om överförande och 

frigörande av fastighetstillbehör. 

 

Hur fick ni kännedom om reglerna? 

Få av informanterna har fått sin kunskap om ämnet genom kurs eller utbildning. 

Hälften har själva läst sig till kunskapen i förarbeten, handböcker och andra skrifter. 

Några informanter har blivit utbildade av kollegor som varit på relevant kurs eller 

utbildning. 

 

Vilka var era motiv när ni använde reglerna? 

Motiven bakom att använda reglerna skiljer sig mer åt mellan de olika informanterna. 

För elbolagens del började behovet uppkomma i och med avregleringen av 

                                                 
50 Gassner och Sjöberg, (2006) s.31 
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elmarknaden 1996 vilken möjliggjorde handel med el. Avregleringens syfte var att 

främja konkurrens inom elhandeln och därmed gynna konsumenten, monopolet på 

elnäten kvarstod däremot.  De nya reglerna medförde också att eldistribution och 

elproduktion inte fick vara samma bolag vilket gjorde att elbolagen delade upp sig i 

flera olika bolag inom samma koncern. Då bolagen delades uppstod frågetecken kring 

ägandet av ledningar och ställverk m.m. som av naturliga skäl hamnade hos olika 

bolag efter separationen. Ett kraftverk kunde exempelvis hamna hos det 

elproducerande bolaget. Kraftverket kunde vara en egen fastighet vilket innebar att de 

ledningar som gick in i kraftverket då är fastighetstillbehör till kraftverket och därmed 

ägs av det elproducerande bolaget. Syftet med eldistributionsbolaget är att ansvara för 

elnätet med dess tillbehör. Tack vare reglerna om frigörande av fastighetstillbehör kan 

dessa ledningar frigöras till lös egendom och säljas från det elproducerande bolaget till 

eldistributionsbolaget. I och med att ledningar med tillbehör blir lös egendom har 

elbolagen möjlighet att kunna sälja dessa om det skulle bli aktuellt med en ändring av 

ansvarsfördelningen i elnäten. Kommunernas motiv till att överföra och frigöra 

fastighetstillbehör var ofta att det skett en bolagisering av t.ex. VA- och 

elverksamheten inom kommunen. Då uppstod problemet att det nybildade bolaget 

varken ägde ledningarna eller hade rätt att ha de på kommunens mark. Genom att 

söka ledningsrätt med frigörande av fastighetstillbehören löstes dessa problem och 

ledningarna kunde försäkras. Ett annat problem är när kommunen säljer tomter där 

de har ledningar. Genom att antingen frigöra eller överföra fastighetstillbehöret innan 

tomten säljs kan äganderätten för ledningarna säkras. 

På hösten 2002 bestämdes det att Banverket den 1 januari 2003 skulle överta 

merparten av affärsverket Statens Järnvägars fastigheter, tillgångar och skulder. Utöver 

marken under spåren ingick även ca 1500 byggnader vilka bestod av magasin, 

banvaktsstugor och stationshus m.m. Vid bolagiseringen av SJ 2001 skapades 

Jernhusen AB med syftet att äga och förvalta de kommersiellt intressanta 

järnvägsfastigheterna som t.ex. järnvägsstationer vilka lämpar sig för affärslokaler, 

restauranger och kontorslokaler. Jernhusen övertog alltså de stationshus av Banverket 

som hade kommersiella möjligheter. I stationshusen fanns dock en del 

byggnadstillbehör som var nödvändiga för järnvägens funktionalitet som t.ex. klockor, 

högtalare och informationstavlor. När stationsbyggnaderna skulle med 

fastighetsbildningsåtgärd överföras till Jernhusen säkrades rättigheten till 

byggnadstillbehören med servitut och överfördes sedan till Banverket. Det låg i båda 

parters intresse att ägandet till anläggningarna klargjordes. Privatpersoners motiv kan 

vara en infiltrationsanläggning på grannfastigheten vars rättighet har tryggats med 

servitut. Överförs fastighetstillbehöret är ägandet tydligt och det finns möjlighet att 

försäkra anläggningen. Ett annat exempel som nämndes under en av intervjuerna var 

att ett byggbolag bygger ett helt kvarter med villor som senare får olika ägare. 

Uppvärmningen för kvarteret sköts av ett gemensamt värmeverk vilken byggdes av 

byggbolaget som ska skötas och ägas av en ga. Värmeverket ligger på en av 



Överförande och frigörande av fastighetstillbehör – En kartläggning  
 

 35 

fastigheterna inom kvarteret och är därmed ett fastighetstillbehör till denna. En sådan 

anläggning har ett högt värde och därför nödvändig att försäkra. För att kunna 

försäkra värmeverket räcker det inte med rättigheten att få ha den på platsen utan ga 

måste äga den. Överförs värmeverket från fastigheten där den är belägen till de 

fastigheter som har del i ga är problemet löst. 

 

När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara 
intressant för marknaden? 

Trots att många av informanterna tyckte att det framförallt är ett teoretiskt problem så 

är de enhälliga om att det är bra att ägandet av fastighetstillbehör tydliggörs. Ett tydligt 

ägande underlättar vid belåning av fastigheten, då fastighetstillbehöret ska försäkras 

och när frågor om drift och underhåll ska diskuteras. Reglerna gör också att det är 

möjligt att sälja ledningar och ställverk till andra bolag. 

 

Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller 
överförts har halverats sedan 2007. Varför tror ni att användandet av 
reglerna minskar? 

Alla informanter blev förvånade när de fick höra att användandet av reglerna har 

halverats på 8 år. Två av informanterna trodde att minskningen beror på 

kunskapsbrist hos fastighetsägarna och lantmätarna om när, hur och till vad reglerna 

ska användas. Några svarade att behovet att kunna överföra och frigöra 

fastighetstillbehör kanske börjar bli mättat. En av informanterna trodde att 

tredimensionella fastigheter tagit över delar av behovet. En annan tes var att reglerna 

används mer korrekt nu än förut då lantmätaren gärna överförde ett 

fastighetstillbehör för att denne hade möjlighet snarare än att det var korrekt. Det 

fanns även en informant som nämnde möjligheten att lantmätarna tror att 

fastighetsägarna har större kunskap om reglerna och därför inte informerar om dem. 

 

Uppfattar ni att det minskar? 

Ingen av informanterna har uppfattat att det minskar. 

 

Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör fyller en funktion? 

Absolut, anser många av informanterna. En informant tycke dock att tredimensionell 

fastighetsbildning kunde tjäna samma syfte.  

 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 

Ingen av de tillfrågade kunde påstå att de lösta samma typ av problem med andra 

typer av regler som t.ex. tredimensionell fastighetsbildning. 
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Kan reglerna förbättras? 

Flera av informanterna anser att reglerna fungerar väl och är enkla att hantera. Sedan 

tyckte några att kunskapen hos både fastighetsägarna och lantmätarna är för låg. Vad 

gäller fastighetsägarnas kunskap så är det nog upp till lantmätarna att informera om 

möjligheten att överföra och frigöra fastighetstillbehör. För lantmätarnas del 

efterfrågade en av informanterna efter mer komplicerade exempel om i vilka 

situationer reglerna kan användas vad för typ av anläggningar som kan överföras och 

frigöras. Hen anser att de exempel LM har som stöd idag är för simpla och inte ger 

något stöd när ärenden blir mer komplicerade. Ytterligare en informant ville se en 

kunskapshöjning och tydliggörande av reglerna då hen saknar kunskap om vad som 

händer vid t.ex. en återgång av fastighetstillbehöret. Avsaknaden av rättsfall gör att 

ingen vägledning finns att hämta där. 

Några anser att alla akter där fastighetstillbehör överförts eller frigjorts ska få 

anmärkningen ”fastighetstillbehör” och inte bara de som överförts med stöd av FBL. 

En av informanterna ansåg att det är en dyr lösning på ett teoretiskt problem då det 

måste göras i samband med en annan förrättning. Hens förslag var att ett köp skulle 

räcka som grund för att kunna frigöra ett fastighetstillbehör vilket skulle kunna sänka 

kostnaden om det är enda åtgärden i den aktuella förrättningen. 

 

Allmänna kommentarer: 

Det är sällan fastighetsägarna begär överförande eller frigörande utan det är först efter 

lantmätaren informerat om möjligheten och dess fördelar.  
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5.3 Resultatanalys 

Studiens resultat kommer här att analyseras för att kunna lyfta fram dess starka och 

svaga sidor. Genom att bryta ner resultatets olika delar t.ex. metodval och se på 

resultatet från olika vinklar bör en större förståelse uppnås om bl.a. bakomliggande 

orsaker. 

5.3.1 Bortfall 

De valda metoderna statistiska analys och intervjuer med sakkunniga får anses ha 

kunnat ge en rättvis bild av ämnet, för vad som är möjligt inom ramen för ett 

examensarbete. Det ska dock sägas att den statistiska analysens har en stor brist i sitt 

material då det är ofullständigt. Bristen beror på att LM i sin handbok inte 

rekommenderar märkningen ”fastighetstillbehör” i FR om överföringen eller 

frigörandet gjorts med stöd av AL eller LL. Det finns ändå i FR med en del sådant 

material trots avsaknaden av rekommendationer i handboken. Då beror det på att 

lantmätarna har tagit egna initiativ till att sätta märkningen i FR. Bortfallets storlek 

bedöms som för svår att uppskatta för att våga sig på en gissning. Genom att gå 

igenom ett stort antal slumpvisa förrättningsakter med både LL- och AL-förrättningar 

och räkna fram hur stor andel av förrättningarna som innehåller överförande eller 

frigörande av fastighetstillbehör, skulle en uppskattning av bortfallet kunna göras. 

Figur 9 visar att ca 0,55 % av de lantmäteriförrättningar som genomförs innehåller ett 

överförande eller frigörande av ett fastighetstillbehör. Är andelen för enbart LL- och 

AL-förrättningar lika låg skulle det krävas tusentals akt-genomgångar för att statistiskt 

kunna säkerställa andelen. Trots bortfallet kan trender och tendenser vara trovärdiga 

då bortfallet bör vara likvärdigt under hela studiens period. De siffror som statistiken 

gett upphov till kan därför uppskattas som ett minimum av det sanna värdet. 

5.3.2 Intervjufrågor 

Intervjuerna gav både intressanta och relevanta svar men också svar som inte tillförde 

studien något. Genom att ta med information från den statistiska analysen i form av 

antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehörs minskning in i intervjuerna 

kompletterades den med informanternas åsikter. Informanternas förvåning när denna 

minskning presenterades som inledning till en fråga i intervjun var högst intressant. 

Det fanns även en del frågor vars funktion skulle kunna ifrågasättas som t.ex. ”när 

skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 

marknaden?”. Denna fråga var det få av informanterna som förstod och intervjuarna 

var tvungna att förklara att tanken bakom frågan, framförallt ur ett ekonomiskt 

perspektiv, det vill säga vilka ekonomiska fördelar ger det att överföra eller frigöra ett 

fastighetstillbehör och därmed intressant för gemene man.  

En annan fråga som skulle kunna ifrågasättas är ”känner du att du har koll på reglerna 

om överförande och frigörande av fastighetstillbehör?”. Urvalet baserades på att hitta 

de informanter med högst kunskap inom ämnet i praktiken och därmed borde inneha 

en hög kunskap inom ämnet. Det var ytterligare två frågor som gav mindre 
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information, ”hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler?” och 

”uppfattar du att det minskar?”. Vad gäller den första av dessa två frågor så var 

hypotesen att t.ex. tredimensionell fastighetsbildning ibland skulle kunna vara ett bra 

alternativ till att överföra eller frigöra ett fastighetstillbehör men detta bekräftade 

ingen av informanterna. Om det beror att det inte varit lämpligt att använda eller om 

informanterna inte tänkt på den möjligheten är svårt att säga. För en ledning finns 

kanske inget alternativ men gäller frågan en anläggning av typen ställverk eller 

värmeverk är tredimensionell fastighetsbildning ett lika bra alternativ.  

Frågan ”uppfattar du att det minskar?” blev i slutändan överflödig då informanternas 

förvåning och svar på frågan innan ”statistik visar att antalet fastighetstillbehör som 

frigjorts eller överförts har halverats sedan 2007”. Varför tror ni att användandet av 

reglerna minskar?” gav svaret som den frågan skulle fångat upp. Det är troligt att 

frågan fått en större funktion om den ställts innan avslöjandet från statistiken och 

därmed lämnat informanten opåverkad. 

Det fanns även frågor som visade sig ge desto mer respons som ”vilka var era motiv 

när ni använde reglerna?” och ”kan reglerna förbättras?”. Vad gäller reglernas 

förbättringspotential så anser flera att de fungerar väl medan några även tycker att 

kunskapen är för låg, både hos LM och hos fastighetsägarna. Svaret var inte entydigt 

bland informanterna hos kommunen eller bolagen utan det var blandade åsikter. 

Varför de skiljer sig åt kan bero på de olika individernas upplevelser i samband med 

överföringar och frigörande av fastighetstillbehör. En informant berättade att hen vid 

flertal tillfällen fått informera lantmätaren som skulle genomföra förrättningen hur 

frigörande av fastighetstillbehör fungerar och vad det innebär. Kunskapsnivån om 

regler hos lantmätarna är troligen mycket varierande beroende på om de hanterat ett 

liknande ärende tidigare. Att fastighetsägarna saknar kunskap är inte förvånande då 

det gäller en ovanlig typ av åtgärd. Deras första kontakt sker troligen med ansökan där 

det numera finns en ruta att kryssa i med benämningen ”frigörande av 

fastighetstillbehör” och en tillhörande enklare förklaring. LM har också ett 

informationsblad om överförande och frigörande av fastighetstillbehör för den som 

vill veta mer. LM sitter nog med lösningen till detta problem. Genom att ge sina 

lantmätare mer utbildning inom ämnet och sedan råda dem att informera 

fastighetsägarna vid de tillfällen det är lämpligt att använda reglerna är en lösning på 

problemet.   
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5.3.3 Halveringen av antalet överförda och frigjorda 
fastighetstillbehör 

Det är framförallt metoden statistisk analys som besvarat frågan om hur reglerna om 

överförande och frigörande av fastighetstillbehör har använts mellan 2007 och 2014. 

Intervjuerna med sakkunniga kompletterade den statistiska analysen med främst 

hypoteser om orsakerna till varierande användandet av reglerna.  

Trots den statistiska analysens brister i sitt material är det sannolikt att de negativa 

tendenser som syns i resultatet är trovärdiga. Dessutom torde antalens storlek i den 

statistiska analysen vara tillräckligt stort för att statistiskt säkerställa trender. Under 

studiens period har minst 4014 fastighetstillbehör överförts eller frigjorts och dessa 

har behandlats inom någon av de 869 lantmäteriförrättningar som registrerats med 

märkningen ”fastighetstillbehör” under samma tid. 

Orsakerna till halveringen som skett mellan 2007 och 2014 var en av frågor som 

ställdes under intervjun med sakkunniga. Deras hypoteser skiljde sig åt. Några 

informanter trodde att behovet av att överföra och frigöra fastighetstillbehör är 

mättat. Någon sa att reglerna kanske används mer korrekt nu än förut medan en 

annan informant menade att kunskapsnivån är för låg hos lantmätaren och 

fastighetsägaren. 

Även om reglerna är tydliga om vad som går att överföra och frigöra är det ändå den 

enskilda lantmätaren som bedömer om åtgärden är möjlig eller inte. En hypotes är att 

reglerna tidigare hanterades fel genom att objekt som enligt reglerna inte borde gått att 

överföra eller frigöra genomfördes och att reglerna idag används på ett mer korrekt 

sätt. En mer korrekt användning av reglerna idag gentemot tidigare skulle kunna 

medföra att antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehör sjunker. Det finns två 

fel som skulle kunna påverka så att statistiken uppvisar en negativ trend. Det första 

skulle vara om lantmätarna tidigare överförde eller frigjorde fastighetstillbehör för att 

möjligheten fanns. Det andra är om lantmätarnas kunskap ökat med tiden så att färre 

fel begås med vilka fastighetstillbehör som faktiskt går att överföra eller frigöra. 

Om marknaden för att kunna överföra eller frigöra fastighetstillbehör upplevs som 

mättad kan det bero på att det fanns ett uppdämt behov vid instiftandet av reglerna. 

De aktörer som efterfrågade lagstiftningen kan ha haft massor av fastighetstillbehör 

de ville överföra och frigöra. När lagen sedan trädde i kraft skulle alla dessa åtgärder 

genomföras och antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehör började då på en 

hög nivå. Om så vore fallet skulle statistiken uppvisa en negativ trend som sedan med 

tiden planar ut. Att antalet LL-förrättningar sjunkit förstärker tesen om det uppdämda 

behovet. Under en av intervjuerna berättade en av informanterna att de hade förberett 

flera LL-förrättningar med frigörande som skulle genomföras så fort det möjliggjordes 

av lagstiftningen. Statistiken uppvisar en allmänt nedåtgående trend men för vissa 

typer av fastighetstillbehör har förändringen varit mer dramatisk. Starkström är ett 

sådant exempel där antalet har sjunkit från ca 200 per år under 2007 och 2008 till 

endast ett fåtal 2014. Ett annat exempel är överförande av fastighetstillbehör med 
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järnvägsändamål. Studien från 2006 visade att ca 80 sådana åtgärder genomfördes per 

år.51 Jämförs de 80 med de ca 10 om året 2012–2014 som denna studie visar på kan 

ytterligare en negativ trend utläsas som dock ser ut att plana ut under slutet av 

studiens tidsperiod. 

De informanter som svarade att minskningen beror på en låg kunskapsnivå hos 

lantmätarna och fastighetsägarna, kan ha uppfattat frågan fel då svaret är svårt att 

relatera till minskningen. Hade de istället svarat att kunskapen sjunkit hos lantmätarna 

och fastighetsägarna skulle det mycket väl vara en anledning till minskandet. Skulle 

däremot kunskapsnivån höjas är det möjligt att fler fastighetsägare får upp ögonen för 

denna möjlighet och använder den mer. 

Det kan även finnas andra orsaker som kan göra att antalet överförda och frigjorda 

fastighetstillbehör minskar. En byggnad eller annan anläggning som uppförs efter att 

servitut eller ledningsrätt blivit upprättad blir automatiskt lös egendom eller 

fastighetstillbehör till den härskande fastigheten. Följden blir att det enbart är 

befintliga byggnader och anläggningar som behöver överföras och frigöras. De 

fastighetstillbehör som behövde överföras kanske gjorde det i samband med 

lagstiftningens införande eller under de nästkommande åren. Följden skulle då bli att 

en stor mängd fastighetstillbehör skulle överförts och frigjorts under lagstiftningens 

första, andra och tredje år för att antalet sedan börjar sjunka. 

I kombination med det uppdämda behovet kan det även finnas en grundläggande 

efterfråga av att kunna överföra eller frigöra fastighetstillbehör. Skulle det finnas en 

sådan efterfrågan kan det visa sig först när det uppdämda behovet är fyllt. Statistiken 

skulle i så fall sjunka kraftigt de första åren för att sedan plana ut när den närmar sig 

det grundläggande behovet. Både antalet förrättningar där fastighetstillbehör överförts 

eller frigjorts och antalet åtgärder uppvisar sådana trender men de är inte övertygande. 

Antingen finns ingen grundläggande efterfråga att kunna göra dessa åtgärder eller så är 

inte botten nådd och antalet åtgärder per år fortsätter på samma nivå som år 2014 

eller lägre. 

5.3.4 Länsvisa förändringar 

I 16 av 21 län minskar antalet överförda och frigjorda fastighetstillbehör sett över hela 

studiens tidsperiod. Att det minskar är en återspegling av statistiken i allmänhet. Det 

mest intressanta är varför antalet åtgärder ökar i fem län. I två av dem är ökningen så 

pass liten att den saknar betydelse men i Dalarnas, Västmanlands och Östergötlands 

län är trenden tydlig. I Dalarnas län var ökningen störst med ca 7 åtgärder per år. Om 

ökningen beror på tillfälligheter, behov eller kanske en ökad kunskap är svårt att 

konstatera. Västra Götaland däremot är det län där flest överföringar och frigörande 

skett men det är också de som har haft den kraftigaste negativa trenden. De överförde 

och frigjorde mer än 400 fastighetstillbehör under 2008 för att enbart genomföra 

knappt 50 sådana åtgärder 2014. Värt att notera är att Västra Götalands graf och den 

                                                 
51 Gassner och Sjöberg, (2006) 
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för kategorin starkström är väldigt lika. Vid en närmare granskning i statistiken kan 

det konstateras att 75 % av alla starkströmsåtgärder har skett i Västra Götalands län 

vilket då också medförde de kraftiga svängningarna som även starkströmsåtgärder har 

haft. 

5.3.5 Vad är det som överförts och frigjorts? 

Kategorierna för vilken typ av fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts grundas 

i den databasinformation som LM har tillhandahållit studien. I databasen finns en 

kolumn som heter ”RANDAMAL” som säger vad rättigheten har för ändamål. Det 

betyder att hur lantmätaren har betecknat ändamålet med den rättigheten som 

upprättats är det som styr i vilken kategori fastighetstillbehöret hamnar under. 

Ändamålet beskriver enbart rättigheten, det fastighetstillbehör som överförts eller 

frigjorts kan vara en del av rättigheten men inte dess huvudsyfte. Resultatet av detta 

blir att det kan finnas fel i statistiken om typen av fastighetstillbehör som överförts 

eller frigjorts. Ett exempel som uppkom vid en närmare granskning av ett mer udda 

ändamål var en rättighet för en grönyta. En grönyta är inte något som kan betecknas 

som fastighetstillbehör och kan därför inte överföras. I databasen finns även en 

kolumn med namnet ”RBESK” vilken är en beskrivning av den rättighet som 

upprättats. I den förklarades det att rättigheten att nyttja en grönyta med tillhörande 

rabatter även innehöll servitut för ett antal belysningsstolpar vilka också skulle 

överföras till den härskande fastigheten. Ett annat exempel var ett servitut för 

byggnad och upplagsplats i vars förrättningsakt det uppdagades att det var ett servitut 

för ett sågverk och en upplagsplats där enbart sågverket skulle överföras till den 

härskande fastigheten. Hur stor del av ändamålen som gäller annat än det 

fastighetstillbehör som överförts eller frigjorts är svårt att uppskatta. Det är dock 

troligt att det rör som om en mindre andel då många servitut troligen enbart gäller ett 

ändamål exempelvis vattenledning eller jordvärmeledning. Varför skulle något annat 

än en vattenledning överföras i samband med ett servitut för en vattenledning? Det är 

inte heller troligt att något annat än en jordvärmeanläggning överförs om servitutet 

gäller jordvärme. Att det finns sådana åtgärder där det inte är ändamålet för servitutet 

eller ledningsrätten som överförts eller frigjorts det har redan påvisats. Det är 

sannolikt att dessa åtgärder förekommer mer frekvent bland de ovanligare ändamålen 

än hos de största kategorierna i statistiken. 

Den vanligaste typen av fastighetstillbehör som överförts och frigjorts är med stor 

marginal byggnader och anläggningar med ändamål vatten och avlopp. I resultatet 

finns det tre olika kategorier som alla skulle kunna samlas under VA och det beror på 

att det i vissa fall handlar om ett servitut för enbart en vattenledning. I andra fall är det 

både vatten- och avloppsledningar som innefattas. När lantmätaren skrivit enbart 

avlopp kan det innebära att det är en avloppsledning, en infiltrationsanläggning eller 

båda som servitutet gäller. De tre kategorierna skiljer tillräckligt mycket åt för att 

motivera att de hålls isär. Sammanläggs de tre kategorierna skulle de utgöra ca 38 % av 

det totala antalet gjorda åtgärder under studiens period. En intressant aspekt när figur 

13 studeras är att kategorierna ”VATTENLEDNING” och ”AVLOPP” följer 
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varandra och har motsatta tendenser gentemot ”VA”. Det kan bero på lantmätarnas 

namngivning av ändamålet vilket innebär att svängningarna i statistiken egentligen i så 

fall inte varit så kraftiga som resultatet vill säga utan snarare beror att de fått olika 

beteckningar.  

Studeras antalet åtgärder med starkströmsändamål så svänger det kraftigt. Under 

studiens första år till det andra ökade antalet från ca 170 till ca 270 åtgärder för att året 

därpå sjunka till ca 30 åtgärder. Efter nedgången stabiliserades antalet till en svag 

negativ trend som nådde noll under slutet av studiens tidsperiod. De kraftiga 

svängningarna kring 2008 kan bero på en eller ett par stora förrättningar som 

genomfördes under samma år. Någon annan förklaring är svår att ge. Denna kategori 

är en av de starkare indikationerna för tesen om det uppdämda behovet som fanns vid 

reglernas instiftande då det sjönk kraftigt tidigt under studien för att senare plana ut. 

Kategorin utrymme har kommit till då ändamålet är servitut för ett utrymme, vilken 

troligen är till förmån för en ga. Det är sannolikt att det inte är själva utrymmet som 

överförts utan snarare ett fastighetstillbehör som ingår i samma servitut. I själva verket 

är det nog snarare olika byggnader och anläggningar som överförts men som i 

statistiken redovisas som utrymme p.g.a. att det är ändamålet som varit grunden för 

sorteringen av fastighetstillbehören. Det medför att flera andra kategorier skulle kunna 

få tillskott som t.ex. garage och komplementbyggnad vilka som varit representerade i 

rättighetsbeskrivningen som den byggnad som ska överföras. Återigen får vi betona 

att många siffror i resultatdelen får ses som ett minimum och inte som slutgiltiga 

siffror. 

Byggnad är en spännande kategori som uppvisar en svag men tydlig nedåtgående 

trend. Det kan finnas många orsaker till denna trend, tydligt är ändå att behovet av att 

kunna överföra eller frigöra fastighetstillbehör har minskat. En annan orsak skulle 

kunna vara att lantmätarna blivit bättre på att precisera vad servitutet gäller och 

därmed förpassa dessa t.ex. garage och uthus i andra kategorier. I många fall är 

lantmätarna i rättighetsbeskrivningen mycket tydliga med vad för typ av byggnad eller 

anläggning som servitutet eller ledningsrätten gäller. Varför de inte då istället skriver 

ändamål t.ex. komplementbyggnad för servitut kan inte studien svara på. 

Det finns också flera överföringar vars legalitet kan ifrågasättas. Några exempel är 

hårdgjord yta, sprinklersystem och brandlarm. En hårdgjord yta klassas troligen inte 

som en byggnad eller annan anläggning utan snarare som jord och är därmed inte 

överförbar. Ett sprinklersystem eller brandlarm ses sannolikt som byggnadstillbehör 

och kan då inte heller överföras enligt lagstiftningen. Genom att gömma dessa 

eventuella byggnadstillbehör under ändamål byggnad kan legalitetens tveksamhet 

undanröjas vid första anblicken. 
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5.3.6 Hur upplevs reglerna av de som har överfört och frigjort 
fastighetstillbehör? 

De flesta upplever att reglerna fungerar bra och fyller en viktig funktion inom 

fastighetsrättsliga området. Det var en informant som dock upplevde att det finns för 

lite stöd när ärendena blir mer komplicerade. LM har i ett pm. där de ger exempel på i 

vilka situationer fastighetstillbehör kan överföras eller frigöras men de är ytterst 

simpla och ger dåligt stöd vid svårare fall. Avsaknaden av rättsfall inom området 

bidrar inte heller till något stöd för lantmätarna. Varför det inte finns bättre exempel 

är troligen p.g.a. att varje fall är mer eller mindre komplicerade och det därför svårt att 

ge exempel på. Det skulle behövas många olika exempel för att ge svar på alla typer av 

situationer.  
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6 Diskussion 

Ändamålsenligt användande innebär att marken ska utnyttjas på ett effektivt och 

lämpligt sätt. Jordbruksmark ska användas för odling och skogsmark ska användas för 

skogsbruk. När mark på en fastighet nyttjas av någon annan än fastighetsägaren själv 

är det viktigt i fastighetsrättslig mening att denna person tar ansvar för marken. I den 

vanliga bruksrättsformen servitut går det att reglera vem som ansvarar för bl.a. 

anläggande och drift. Däremot uppstår osäkerhet om vem som ska stå för 

försäkringar, om anläggningen går att pantsätta eller om den som nyttjar i sin tur kan 

upplåta en nyttjanderätt till någon annan. Om dessa frågor kunde klargöras ansåg 

regeringen att det skulle leda till ett mer ändamålsenligt användande av marken. Detta 

mynnande ut i en lagändring 2002 som gav rättighetshavaren rätten att ansöka om att 

få äga den anläggningen eller byggnaden som de nyttjade. Syftet med denna studie var 

att se hur des nya reglerna använts under perioden 2007 till 2014. Ett tidigare 

examensarbete gjordes 2006, som undersökte reglernas funktion mellan 1 januari 2002 

till 30 augusti 2006. Detta arbete påverkade valet av studieperiod till vårt arbete, vilket 

blev helåren efter 2006 alltså första januari 2007 till sista december 2014. Målet med 

vår studie var att klargöra användningen och ge en högre kunskapsnivå inom ämnet. 

För att uppnå detta valdes två metoder ut, statistisk analys av märkta förrättningar i 

FR och intervjuer med sakkunniga. Tanken var att dessa två metoder skulle 

komplettera varandras brister och ge ett starkare resultat. Med statistisk analys gick det 

att utläsa trender och hur mycket reglerna används medan intervjuerna gav ett mer 

kvalitativt svar på hur det används och om reglerna upplevdes. Vi valde att intervjua 

sakkunniga som arbetar nära dessa regler eftersom vi ansåg att dessa besatt kunskap 

som gav arbetet högre validitet. Hade vi istället valt att intervjua privata 

fastighetsägare som ansökt och genomfört förrättningar av detta slag, skulle dessa 

troligen inte kunna ge bra svar på exempelvis ”kan reglerna förbättras” eller ”vilka var 

era motiv när ni använde reglerna”.  

6.1 Typer av fastighetstillbehör 

Några av de vanligaste fastighetstillbehören som frigjorts under studieperioden är VA, 

avlopp och vattenledningar. Skillnaden mellan dessa har beskrivits i resultatanalysen 

och det är av betydelse att skilja dessa åt i vissa avseenden. Analyseras dessa tre typer i 

samma diagram syns det att slås de ihop fås en kurva som är relativt stabil. Att de 

inbördes rör sig upp och ner skulle kunna bero på lantmätarens benämning av 

anläggningen vattenledningar och avloppsledningar följs åt. 
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6.2 Användningen av reglerna minskar 

Under arbetets första veckor fick vi tillgång till det databasmaterialet som utgjorde 

grunden till vår statistiska analys. Vi konstaterande tidigt att användandet av reglerna 

minskade under studieperioden vilket gav oss frågor som: Varför minskar det? och 

kommer det fortsätta att minska? Antalet förrättningar med överförande av 

fastighetstillbehör enligt FBL minskade med ca 45 % mellan 2007 till 2014. Den 

statistiska säkerheten vid förrättningar gjorda med FBL anses god eftersom det står i 

lantmätarens handbok att alla sådana förrättningar ska markeras i FR. Kravet att 

markera i FR saknas däremot vid förrättningar gjorda med hjälp av LL och AL, vilket 

ger denna statistik högre osäkerhet. Lantmätare som intervjuades under 

examensarbetet berättade att de valt att märka även dessa förrättningar och att de 

trodde att merparten av andra lantmätare också gör det. Vi tror att de vanligaste är att 

lantmätaren har ett konsekvent arbetssätt, vilket betyder att den lantmätaren som 

brukar märka i FR vid LL- och AL-förrättningar i fortsättningen gör det på liknande 

förrättningar. Detta borde innebära att de märkta förrättningarna i FR är tillräckligt 

underbyggda för att kunna analyseras och diskuteras. Vid studie av märkta 

ledningsrätts- och anläggningsförrättningar där fastighetstillbehör frigjorts respektive 

överförts syntes en minskning även här.  

Minskningen har flera orsaker, tror vi. Den främsta faktorn är att behovet av reglerna 

var mycket stort vid införandet av lagen 2002. Många företag och markägare hade 

väntat länge på att kunna genomföra denna typ av åtgärd som skulle säkra 

äganderätten till fastighetstillbehöret. Det uppdämda behovet mattades sedan 

successivt av allt eftersom dessa genomfördes. En annan tänkbar faktor till 

minskningen är att målgruppen använder andra lösningar exempelvis tredimensionell 

fastighetsbildning som även detta ger ägande rätt till fastighetstillbehöret. Möjligheten 

att skapa en tredimensionell fastighet kom 1 januari 2004 därmed funnits i 

lagstiftningen i 3 år före vår utvalda studieperiod 2007 till 2014. Därmed kan vi inte se 

att den skulle påverka minskningen i någon stor utsträckning.  

När det konstateras att användandet av reglerna minskar uppstår följdfrågor, kommer 

reglerna fortsätta minska? Om svaret på förra frågan är ja, kommer användandet 

fortsätta att minska tills det slutas användas helt? Svar på den första frågan tror vi är, 

att användandet av reglerna kommer fortsätta minska, men i en lägre takt. Stöd för 

detta finns om antalet ledningsrätts- och anläggningsförrättningar studeras. De visar 

på att användandet minskar kraftigare första åren för att sedan närma sig en jämnare 

nivå. Antalet FBL-förrättningar där överförande gjorts är till ett större antal där med 

tar lägre tid innan når en jämn nivå. Vi tror att det finns ett grundbehov som kommer 

utgöra en botten på denna minskning men att den inte är nådd än. Läggs en 

exponentiell stödlinje till i grafen FBL bekräftar den att användandet av reglarna ska 

plana ut till en stabil nivå i framtiden. Därmed tror vi att användandet av reglerna 

även framöver kommer fylla en funktion. 
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6.3 Förslag på förbättringar 

Under intervjuerna framfördes förslag till hur reglerna och dess användande kan 

förbättras. Förbättringarna tror vi skulle kunna leda till ett ökat användande av 

reglerna och en ökad tydlighet inom fastighetsrätten. 

6.3.1 Tydligare ansökan 

I ansökan hos LM finns det enbart en ruta för frigörande. Denna ruta innefattar både 

frigörande och överförande av fastighetstillbehör. Vi tror att det skulle bli tydligare för 

fastighetsägarna om det de två åtgärderna fick varsin ruta i ansökan eller kalla den 

överföranande/frigörande av fastighetstillbehör. Det är trots allt vanligare med 

överförande än frigörande, framförallt för privata fastighetsägare som har en lägre 

kunskap om åtgärden. 

6.3.2 Rekommendationer från LM 

Flera informanter från intervjuerna ansåg att det behövs rekommendationer från LM 

så att alla förrättningar där fastighetstillbehör har överförts eller frigjorts märks i FR 

med ”fastighetstillbehör”. Det skulle innebära en enhetlig registrering oavsett med 

vilken lag som överförandet eller frigörandet genomförts. 

Vi tror att användandet av reglerna skulle öka om lantmätarna alltid skulle informera 

fastighetsägarna vid de tillfällen det skulle vara lämpligt att överföra eller frigöra ett 

fastighetstillbehör. Vi föreslår därför att LM även borde införa en sådan 

rekommendation i handboken. 

6.3.3 Fler och bättre exempel från LM 

Då det saknas rättsfall och exemplen i det pm. från LM är av enklare art ansåg en av 

informanterna det vid mer komplicerade fall var svårt att bedöma vad som kan 

överföras och i vilka situationer.52 Hen efterfrågade fler och mer komplicerade 

exempel att ha som stöd vid sådana fall. Vi föreslår att därför att LM kommer med 

fler komplicerade exempel där fastighetstillbehör kan överföras och frigöras som kan 

fungera som stöd till lantmätarna när de ska bedöma sådana fall. 

6.3.4 Möjlighet att enbart kunna överföra eller frigöra 
fastighetstillbehör 

En av informanterna efterfrågade en möjlighet att kunna överföra eller frigöra  

ett fastighetstillbehör utan att göra det i samband med en annan 

fastighetsbildningsåtgärd. Det skulle göra att åtgärden kan bli billigare att genomföra 

om det enbart är ett överförande eller frigörande fastighetsägaren vill göra. Därför 

föreslår vi att reglerna ändras så åtgärden inte längre är beroende av en annan 

fastighetsbildningsåtgärd utan kan genomföras enskilt. 

                                                 
52 Lantmäteriet, (2001) bilaga s. 1–5 
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6.4 Hållbar utveckling 

Ett mål som finns i Sverige är att uppnå en hållbar utveckling. Målet hållbar utveckling 

delas in i de tre delarna ekonomisk, ekologiskt och social. För att uppnå detta mål är 

det många pusselbitar som ska falla på plats. En ändamålsenlig och tydlig 

fastighetsindelning är en av alla dessa pusselbitar, inte den största kanske men nog så 

viktig.  Genom att kunna klargöra vem som äger en viss byggnad eller anläggning ger 

det tydligt om vem som ansvarar för att den ska vara försäkrad och underhållas. 

Exempelvis ett kraftverk som förser många människor med ström. Säg att det ska 

övertas av någon annan än den som äger fastigheten den är belägen på och att 

kraftverket inte överförs till den nya ägaren. Den nya ägaren anser ändå att hen äger 

kraftverket och den gamla ägaren är nöjd med detta. Det går några år och den nya 

ägaren sköter inte om anläggningen som förfaller mer och mer. Till slut går det sönder 

och kan inte leverera el till de kunder som är beroende av att kraftverket fungerar. 

Företag tvingas stå still, människor kan inte träffas på kvällar då inga lampor fungerar 

och miljön tar skada när människor tvingas elda för att hålla värmen. Kraftverket 

kommer fortsätta att stå still då den nya och gamla ägaren skyller på varandra om vem 

som egentligen är ansvarig. Hade fastighetstillbehöret istället varit överfört till en 

fastighet som den nya ägaren innehar hade ägandet vara solklart och den nya ägaren 

till fastighetstillbehöret ta ansvar för sin ägo, reparera och ersätta de drabbade. 
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7 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att undersöka användningen av reglerna om överföring och 

frigörande av fastighetstillbehör mellan 2007 till 2014. Genom att studera märkta 

förrättningar i FR av detta slag kunde vi konstatera att användandet av reglerna 

minskar. Förrättningar med överföring av fastighetstillbehör enligt FBL har halverats, 

frigörande enligt LL har minskat med ca 80 % medan överförande enligt AL ligger på 

en stabil nivå under perioden. Studeras graferna över antalet åtgärder som genomförts 

med en exponentiell trendlinje, kan det utläsas att det årliga antalet troligen kommer 

stabiliseras sig inom ett par år.  

De vanligaste typerna av fastighetstillbehör som byter ägare är vattenledningar, 

avloppsledningar och VA som tillsammans motsvarar ca 38 % av alla tillbehör som 

frigjorts eller överförts. När dessa tre kategorier slås ihop fås en stabil kurva som ser 

ut att ha ett fortsatt användande. 2008 var det ett vanligt att frigöra 

starkströmsledningar när det frigjordes 277 sådana ledningar, men antalet har sedan 

sjunkit till noll 2014. De vanligaste överförda fastighetstillbehören var byggnad följd 

av utrymme.  

I studien undersöktes hur många åtgärder som genomförts i varje län. Flest åtgärder 

där frigörande eller överförande genomförts finns i Västra Götaland och Skåne. Dessa 

två län är de, där de studerade förrättningarna minskar snabbast i Sverige. På Gotland 

är denna typ av åtgärd mycket ovanlig och endast två tillbehör överförts eller frigjorts 

under studiens 8 år.   

Det underlag som arbetet utgått från är som tidigare sagt märkta förrättningar i FR. 

Detta innebär att förrättningar som inte är märkta i FR, inte presenteras i arbetet. 

Enligt Lantmäteriets handbok ska förrättningar där överförande sker med hjälp av 

FBL märkas i FR. Detta anges inte gälla för överförande enligt AL och frigörande 

enligt LL. Detta var något vi inte hade förberett oss på före undersökningen. Det 

betyder att vi inte kunnat fastslå exakt hur mycket reglerna har används. Däremot är 

materialet till statistiken tillräckligt gott för att visa trender och förändring över tid.   

Reglerna om överförande och frigörande av fastighetstillbehör är enligt de intervjuade 

bra och fyller sin funktion. Förslag till förbättringar framfördes, några av de 

intervjuade sakkunniga tyckte att en rekommendation att märka även vid AL- och LL-

förrättningar borde införas i LM:s handböcker. 
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8 Framtida studier 

Under studiens gång framkom att det inte ställdes några krav att märka förrättningar i 

FR där överförande eller frigörande enligt AL och LL genomförts. Detta påverkar 

validiteten i den statistiska analysen av detta material. Ett förslag till framtida studier är 

att undersöka hur vanligt det är att märkning sker i FR vid dessa fall. Detta skulle 

kunna genomföras genom ett antal slumpvist antal AL och LL förrättningar 

undersökts för att finna de som inte märks i FR. En studie skulle kunna genomföras 

om några år för att se om användandet av reglerna fortsatt minska eller planat ut. 

Detta skulle vara av intresse för de som arbetar med dessa regler.  
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Intervjuer: 
Intervju med Eon genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 april 2015 kl. 
11.00 
 
Intervju med Jernhusen genomfördes över telefon av Fred Jansson den 15 april kl. 
10.00 
 
Intervju med Fortum genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 april kl. 10.00 
 
Intervju med Vattenfall genomfördes som personlig intervju av Fred Jansson och 
Kim Olsson den 17 april 2015 kl. 09.30 
 
Intervju med Kristianstad kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 
april 2015 kl. 11.00 
 
Intervju med Göteborgs kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 
april kl. 14.00 
 
Intervju med Uddevalla kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 23 
april 2015 kl. 10.00 
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Intervju med Örebro kommun genomfördes över telefon av Fred Jansson den 17 
april 2015 kl. 14.00 
 
Intervju med Skövde kommun genomfördes som personlig intervju av Kim Olsson 
den 20 april 2015 kl. 10.00 
.
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A. Intervjuförteckning och frågor 

 

B:1 Intervju Eon genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 april 2015 kl. 11.00 

B:3 Intervju Jernhusen genomfördes över telefon av Fred Jansson den 15 april kl. 10.00 

B:5 Intervju Fortum genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 april kl. 10.00 

B:7 Intervju Vattenfall genomfördes som personlig intervju av Fred Jansson och Kim 
Olsson den 17 april 2015 kl. 09.30 

B:9 Intervju Kristianstad kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 april 
2015 kl. 11.00 

B:11 Intervju Göteborgs kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 april 
kl. 14.00 

B:13 Intervju Uddevalla kommun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 23 april 
2015 kl. 10.00 

B:15 Intervju Örebro kommun genomfördes över telefon av Fred Jansson den 17 april 
2015 kl. 14.00 

B:17 Intervju Skövde kommun genomfördes som personlig intervju av Kim Olsson den 20 
april 2015 kl. 10.00 

 

Intervju frågor: 

 Är det ok om vi bandar denna intervju? 
 

 Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
 

 Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
 

 Vilken profession har du? 
 

 Vem arbetar du hos? 

Huvudfrågor 
 Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 

fastighetstillbehör? 
 

 Hur fick ni kännedom om reglerna? 
 

 Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
 

 När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
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 Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
 

 Uppfattar ni att det minskar? 
 

 Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
 

 Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
 

 Kan reglerna förbättras? 
 

 Allmänna kommentarer om ämnet: 
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B. Intervjuer med sakkunniga 

Intervju Eon 

Intervjun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 april 2015 kl. 11.00. 

Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 

fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 

vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 

reglernas syn på ämnet. 

Inledande frågor 

Är det ok om vi bandar denna intervju? 

Svar: Ja 

Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 

rapporten? 

Svar: Ja 

Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 

Svar: Ja 

Vilken profession har du? 

Svar: Lantmätare 

Vem arbetar du hos? 

Svar: Eon Sverige AB 

Huvudfrågor 

Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 

fastighetstillbehör? 

Svar: Jo de känner vi. 

Hur fick ni kännedom om reglerna? 

Svar: Pratade om det på utbildningen till att bli lantmätare. Det är vanligt i branschen att 

prata om nya lagar och dess innebörd innan de träder i kraft. 

Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 

Svar: Vi använder ytterst sällan överförande. Vi vill att det ska bli lös egendom då ägandet 

blir sakrättsligt korrekt. Frigörandet görs i samband med att man ändå söker ledningsrätt på 

gamla ledningar.  

När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 

marknaden? 

Svar: Bra med juridiskt korrekt ägande. 

Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 

sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 

Svar: Kommunerna kanske var tidigt aktiva med att överföra och frigöra fastighetstillbehör 
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så deras behov kanske är mättat. Tycker man att det fungerar i praktiken så kanske man 

inte tycker att det är nödvändigt i att frigöra. 

Uppfattar ni att det minskar? 

Svar: Nej, inte hos oss i.a. f. 

Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 

funktion? 

Svar: Ja, nu går det få juridiskt korrekt ägande. 

Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 

Svar: Inte idag, finns idag servitut som framöver eventuellt kan bli ledningsrätt i framtiden. 

Kan reglerna förbättras? 

Svar: Det är dyrt att lösa detta teoretiska problem. Hade varit bra om man kunde lösa 

fastighetstillbehör med t.ex. köp som grund så det inte måste göras ihop med en annan 

åtgärd. 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Det är oftast bara är ett teoretiskt problem.  

Används kanske inte för att det är lite bökigt och dyrt.  

Representanten från Eon blev förvånad att användandet halverats på åtta år, denne trodde 

att det var något som skulle behöva användas regelbundet. 
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Intervju Jernhusen 
Intervjun genomfördes över telefon av Fred Jansson den 15 april kl. 10.00. 

Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 

fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 

vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 

reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Det är okej 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Nej 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Affärsutvecklare, tidigare när han arbetade med överföringsfrågorna var han 
projektledare hos Järnhusen som bildades 15-10 år sedan. 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Jernhusen AB 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Lite historia om Jernhusen: 
Järnhusen köpte in hela deras bestånd från dåvarande Statens järnvägar. Det var under 
denna period som det var rätt vanligt att överföra fastighetstillbehör för Jernhusen. 
Bildandet av Jernhusen hade inget med införandet av den nya lagen om överföring av 
fastighetstillbehör.  
Under de första åren skrevs inget om fastighetstillbehör, några år senare när lagen infördes 
skrevs tillägg med komplettering av de gamla överenskommelserna. De utförde en detta 
genom en överenskommelse där båda parterna var överens.  
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Ja överförande men inte frigörande reglerna.  
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Ingen utbildning, utan det lärdes efter hand. Detta ansågs inte som en avancerad 
åtgärd.  
Problematik ligger även i att lokalisera tillbehören såsom teleledningar signalledningar och 
kraftledningar som ligger under mark. Det vart vanligt vid dessa fall att göra olokaliserade 
servitut. Motiveringen till detta var att det var för kostsamt att kartera alla olokaliserade 
kablar. 
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Saker som överfördes: 

 Trafikantinformationsanläggning alltså skyltar och liknade.  

 Kraftförsörjningsanläggning 

 Räl 

 Teleanläggningar 
Ett lite roligt fall är att dom överförde kablar (telekablar) inne i en fastighet.  
Det låg i banverkets intresse att göra dessa åtgärder för att få äganderättsliga fördelar.  
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Han arbetar inte med det i dagsläget och har där med inget svar på frågan. 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
 
Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: (personlig åsikt) Han kan tänka sig att tredimensionell fastighetsbildning används i 
större utsträckning och konkurrerar ut överförings av fastighetstillbehörsreglerna.  
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Ja ur en ägarrättslig synvinkel är det en bra lag, då det ger ett skydd mot tredje man, 
vid t.ex. belåning. 
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: Tidigare användes bara vanliga servitut.  
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Vet inte, eftersom han själv inte använder sig av lagen i dagsläget. Men anser att det är 
rätt självklart att lagen finns och att det finns klara fördelar med att kunna dra ägarättsliga 
gränser om tillbehören. 
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Intervju Fortum 
Intervjun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 april kl. 10.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Har hand om fastighetsrättsliga frågor hos Fortum Distribution 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Fortum Distribution AB 
 
Vem arbetar du hos? 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja det tycker ja, lagändring 1996 ledde till att elproduktion och eldistribution inte fick 
vara i samma bolag. Det ledde till att Fortum delades upp i flera bolag såsom Fortum 
Distribution och Fortum Generation.  För att få en fungerande struktur skapades 
ledningsrätt för ställverk inom Fortum. När lagen om frigörande av fastighetstillbehör kom, 
frigjordes dessa ställverk. Fortum Distribution frigör alltid ställverk vid avstyckning i 
samband med förvärv och byggnation av ställverk. 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Byggde upp kunskapen om ledningsrätt för ställverk i och med avregleringen av 
elmarknaden. Informerar ibland lantmätaren om hur lantmäteriet gjort tidigare i samband 
med frigörande av fastighetstillbehör när de inte själva har tillämpat det.  
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Fortum köpte ställverken men inte marken, och hade rätt att ha ställverk på marken 
med hjälp av ledningsrätt. När lagen om frigörande av fastighetstillbehör kom sökte man 
frigörande hos lantmäteriet. Därefter förvärvades marken där ställverket står och 
ledningsrätten ligger kvar och anläggningen är lös egendom och knuten till bolaget. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Man kan sälja ställverksanläggning som då är lös egendom  
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Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Kan inte svara på det. Hade senast idag en förrättning om ledningsrätt och frigörande 
av fastighetstillbehör inom egen mark som bolaget förvärvat.  
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Ja. 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Anser att det är en enkel åtgärd att frigöra så nej. 
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Fortum frigjorde 2002 när lagen om frigörande trädde i kraft alla ställverk som tidigare var 
tryggade med ledningsrätt i samband med avregleringen 1996. I fortsättningen har de även 
frigjort i samband med förvärv av mark för ställverk. 
 
Fortum hoppas att lagen om frigörande av fastighetstillbehör inte försvinner. 
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Intervju Vattenfall 
Intervjun genomfördes som personlig intervju av Fred Jansson och Kim Olsson den 17 
april 2015 kl. 09.30. 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Nej 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Lantmätare 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Vattenfall eldistribution AB 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja, hyfsat.  
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Vi har inte fått någon utbildning om reglerna. Har själva läst på lite förarbeten och 
lagtext. 
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Om den lösa egendomen ska säljas i framtiden är det bra om den inte är knuten till en 
fastighet, även vid tvist. Sälja den lösa egendomen i framtiden, ser inga stora risker med att 
inte frigöra då de har köp som ligger som grund för att visa att de är rätte ägaren. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Vid belåning kan det vara fördel om ägandet av en anläggning som inte ligger på sin 
egen fastighet är helt klargjort. 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Det skulle kunna vara så att lantmätaren tänker efter mer innan denne frigör så att det 
verkligen blir rätt gjort 
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Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: Nej det skulle jag inte påstå. 
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Ja det tycker jag, dock behövs mer kunskap om de. 
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: Nej. 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Reglerna bör förtydligas och klargöras om vad som gäller, när det kan användas, vad 
för föremål och i vilken situation. 
 
Förtydligas, ex. en stuga med arrende kontrakt, säljs till nästa ägare. Hur frigör man, om 
man inte tänker göra en annan åtgärd, hur ska man göra om man vill bilda ett servitut och 
inte har en fastighet att binda servitutet till. Går det överföra om man bara gör ett 
officialservitut eller krävs det också även en reglering? 
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Uppfattade att lantmäteriet slängde med överförande eller frigörande bara för att de hade 
möjlighet i mitten av 2000-talet trots att det ibland saknade laglig grund. 
 
Lantmäteriet har dålig koll då de får frågan om att överföra och frigöra saker som inte går. 
 
Han uppfattar det som rörigt. 
 
Hade uppskattat hur man kan använda och förtydliga. Vill se exempel på krångligare 
situationer. 
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Intervju Kristianstad kommun 
Intervjun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 16 april 2015 kl. 11.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Beslutande förrättningslantmätare 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Kommunala lantmäterimyndigheten i Kristianstad 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja. 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Kollegor som varit på utbildning. 
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Ska kunna äga ett tillbehör som inte ligger på egna fastigheten. T.ex. brunn eller 
infiltrationsanläggning som inte ligger på den egna. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Vid köp av en fastighet med tillhörande infiltration kan det vara bra att äganderätten 
till anläggningen. 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Vet ej. Möjligheten kanske är okänd för de flesta. 
 
Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: Nej. 
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Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Ja, absolut 
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: Nej 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Nej, de fungerar bra. 
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Jag genomför inte sådana förrättningar särskilt ofta. Kanske en gång om året. Jag brukar 
informera fastighetsägaren om det är lämpligt att överföra eller frigöra fastighetstillbehör. 
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Intervju Göteborgs kommun 
Intervjun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 15 april kl. 14.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Beslutande förrättningslantmätare 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Kommunala lantmäteriet i Göteborg 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Fråga som uppkommit vid anläggningsförrättningar och ledningsrätter vilket lett till 
att jag fått läsa på om ämnet och åka på utbildning. 
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Aktuellt att frigöra då Göteborgs energis ledningar ligger på kommunal mark, 
kommunala ledningar som bolagisering. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Bra att det är tydligt vem som äger en anläggning så inga frågetecken kan uppkomma 
i samband vid försäkring, drift och försäljning. Viktigt att det är tydligt vad som ingår in en 
fastighet. Inte ovanligt att det är svårt att urskilja den rätta ägaren till en viss anläggning. 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Personlig reflektion att behovet kanske börjar bli fyllt, eller att man anser att 
fastighetsägare självklart har kännedom om ägandet av anläggning/byggnad.  
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Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: Vet inte om det minskar men frigörande och överförande av fastighetstillbehör är 
ingen vanlig åtgärd i våra förrättningar. 
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Absolut, då det tydliggör ägandet av en anläggning/byggnad som ligger på annans 
mark. 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Kunskapen om reglerna behöver ökas både hos allmänheten och lm. Alla 
förrättningslantmätare tar inte alltid i frågan.  
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Det är sällan någon begär frigörande utan vi får ofta upplysa om det. 
 
Lantmäteriet/ förrättningslantmätaren behöver bli bättre på att upplysa om detta samt vilka 
fördelarna är. 
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Intervju Uddevalla kommun 
Intervjun genomfördes över telefon av Kim Olsson den 23 april 2015 kl. 10.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Förrättningslantmätare 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Uddevallas kommunala lantmäteri 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Vi har läst oss till det och en kollega hade gått kursen och lärt upp mig. 
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Någon har byggt en anläggning och en ga ska ta över den. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: T.ex. ett bolag äger VA-ledning som kommunen kan överta tack vare reglerna. 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Det skulle kunna bero på kunskapsbrist hos både fastighetsägare och lantmätare när 
och var de ska användas. 
 
Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: I Uddevalla förekommer det inte så ofta. 
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Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Ja. 
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: Nej det skulle vi inte påstå. 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Nej men bättre information skulle kunna spridas bättre. Anteckning i 
fastighetsregistret borde omfatta både FBL-, LL- och AL-förrättningar. Det går idag inte 
att göra en anteckning i arbetsverktyget Trossen för AL- och LL- ärenden.  
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Intervju Örebro kommun 
Intervjun genomfördes över telefon av Fred Jansson den 17 april 2015 kl. 14.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja  
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja  
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja  
 
Vilken profession har du? 
Svar: Förrättningslantmätare. Lite extra sakkunnig inom fastighetsutredning/arkivutredning 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Kommunala lantmäteriet Örebro 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Skaplig koll 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Utbildning i grunden men den största delen är lärd utifrån praktiskt tillämpning av 
reglerna.  
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Största kunden där reglerna används är till elbolaget Eon. Vid dessa förrättningar vill 
Eon klargöra vem ledningarna tillhör.  
 
Även Trafikverket har överfört många kommunikationsanläggningar till Jernhusen, med 
motivet att klargöra ägarrättsliga förhållandet.  
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: För att klargöra ägarrättsliga frågor 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Det uppstår en naturlig topp efter att lagen infördes då många stora aktörer som 
väntat på möjligheten använde reglerna. Efter det har behovet kanske minskat. 
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Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: Nej, inte för ledningsrätter, där vi alltid har de som ett standard yrkande.   
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: ja, det blir en annan tydlighet.  
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: I samband med ett servitut bildande är det knappt någon skillnad på pris att tillföra en 
överföring. 
 
Märker ni dessa åtgärder särskilt i fastighetsregistret? 
Svar: De märker för det mesta vid FBL, AL och LL förrättningar med att de är överförda 
eller frigjorda. Vi använder anmärkningen ”fastighets tillbehör”, för att markera att 
fastigheten har ett tillbehör på annan fastighet. Vidare får man gå in och läsa i akten.  
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Det finns tillfällen då företag vill återföra ett frigjort fastighetstillbehör till fastigheten 
där det ligger. Vid dessa fall finns inga tydliga regler om hur återgångsskedet ska gått till i 
jämförelse med avtalsservitut. 
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Vidare kommentar skulle vara att undersöka hur passa Jordabalkens regler i 14 kap. (14:13 
JB) för bortförande. Om de tillämpas analogt på ”fastighetstillbehörs servitut”. 
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Intervju Skövde kommun 
Intervjun genomfördes som personlig intervju av Kim Olsson den 20 april 2015 kl. 10.00. 
 
Hej jag och min klasskamrat gör ett examensarbete om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör. En del i detta arbete att kartlägga användandet av reglerna. Därför anser 
vi att det vore intressant att höra de större användarna och sakkunniga på kommunen av 
reglernas syn på ämnet. 

 
Inledande frågor 
Är det ok om vi bandar denna intervju? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha en kopia på sammanställningen från intervjun innan den förs in i 
rapporten? 
Svar: Ja 
 
Vill ni ha ett exemplar av det färdiga exjobbet? 
Svar: Ja 
 
Vilken profession har du? 
Svar: Lantmäterichef 
 
Vem arbetar du hos? 
Svar: Skövdes kommunala lantmäterimyndighet 
 

Huvudfrågor 
Känner ni att ni har koll på reglerna om frigörande och överförande av 
fastighetstillbehör? 
Svar: Ja det anser vi. 
 
Hur fick ni kännedom om reglerna? 
Svar: Vi var medvetna om ämnet innan lagen trädde i kraft p.g.a. av den bakomliggande 
problematiken. Vi har inte gått någon kurs eller liknande. 
 
Vilka var era motiv när ni använder reglerna? 
Svar: Kommunen ska bolagisera kommunens eldistribution och då bilda de nödvändiga 
ledningsrätter som behövs men också frigöra ledningarna som ligger på kommunens mark. 
Frigörandet görs så det inte ska finnas tvivel om vem som äger ledningar. 
 
När skulle frigörande och överförande av fastighetstillbehör vara intressant för 
marknaden? 
Svar: Vid t.ex. bolagisering av kommuners VA-verksamhet eller eldistribution. Ska viss del 
av verksamheten sedan säljas vida 
 
Statistik visar att antalet fastighetstillbehör som frigjorts eller överförts har halverats 
sedan 2007. Varför tror ni att användandet av reglerna minskar? 
Svar: Vet ej. 
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Uppfattar ni att det minskar? 
Svar: Nej det gör vi inte. Vi trodde snarare att det skulle öka med tiden. 
 
Anser ni att reglerna om frigörande och överförande av fastighetstillbehör fyller en 
funktion? 
Svar: Absolut 
 
Hanterar ni ärenden av samma typ med hjälp av andra regler? 
Svar: Nej då vi tycker att det funkar bra. 
 
Kan reglerna förbättras? 
Svar: Se till att det verkligen märks i FR att ett frigörande har gjorts. 
 

Allmänna kommentarer om ämnet: 
Vi har mest frigjort ledningar. Vi har hanterat väldigt få överförda fastighetstillbehör. 
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C. Antal förrättningar där fastighetstillbehör har 
överförts eller frigjorts per stad 
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Antal förrättningar per stad

Diagrammet visar antalet förrättningar där överföring och frigörande av 
fastighetstillbehör genomförts per stad mellan 2007 och 2014. I diagrammet visas de 
20 städerna som har haft flest sådana förrättningar mellan den valda perioden.  
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D. Antalet förrättningar där fastighetstillbehör 
har överförts eller frigjorts mellan 2007-2014 
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Grafen visar antalet förrättningar där fastighetsregleringar genomförts och där 
fastighetstillbehör överförts mellan 2007 till 2014. 

Grafen visar antalet förrättningar där avstyckningar genomförts och där 
fastighetstillbehör överförts mellan 2007 till 2014. 
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Grafen visar antalet ledningsrättsförrättningar som genomförts och där 
fastighetstillbehör överförts mellan 2007 till 2014. 

Grafen visar antalet förrättningar där klyvning genomförts och där fastighetstillbehör 
överförts mellan 2007 till 2014. 
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