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Sammanfattning 
 
Samhällets krav och behov av tredimensionella fastigheter har lett fram till en proposition 

om lagändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen, miljöbalken och i lagen om 

förvaltning av samfälligheter. Uppsatsens syfte är att redogöra för gällande rätt och de nya 

lagändringarnas betydelse för tredimensionell fastighetsindelning. Främst studeras 

fastighetsbegreppet, som har en central betydelse för fastighetsbildning. Andra aspekter 

som studeras är expropriation, anläggningslagen och ledningsrätt. Då uppsatsen skrivs i 

samverkan med Banverket åskådliggörs reglerna med ett kort exempel utifrån Banverkets 

projekt med godstågsviadukten Olskroken-Gubbero. Uppsatsen avgränsas till att inte 

beröra ägarlägenheter, tredimensionell fastighetsbildningens finansiering, belåning, 

inteckning och panträtt. Det är i dagsläget svårt att förutse hur de nya reglerna kommer att 

påverka framtida fastighetsbildning då det är komplexa frågor som berör centrala 

rättsfrågor. Man har så långt det är möjligt försökt att ta hänsyn till olika problem som kan 

uppstå och lagförslaget kommer sannolikt att justeras varefter dessa uppstår. 
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Summary 
 
The demands and opinion from the society has lead to a proposition about a new 

legislation in land law. That will make it possible to create a property of three-dimension. 

According to the Swedish land law real estate is “ground” Ground in it’s legal significance, 

is not restricted to the surface of the ground, but extends below and above surface. The 

purpose of the paper is to look at the legislation of today according to real estate land law. 

But also to look at the Commission’s study and the new proposition of three-dimension 

real estate and how the new rules will work out. In a small case study from Banverket, the 

authority responsible for rail traffic in Sweden, some of the rules will be shown. The new 

rules will probably increase the possibilities of buildings, and of course there will be some 

problems along the way. The legislation will be adjusted to the problems that may arise. 
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Förkortningar 
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LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Prop. Proposition 
SFS Svensk författningssamling 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

Fastighetsmarknaden har förändrats de senaste åren. Med tredimensionell fastighetsbild-

ning (3D fastighetsbildning) ges en möjlighet att utnyttja mark och byggnader på hårt ex-

ploaterad mark. Därigenom ges möjlighet att förtäta städer med bostäder, kontor och det 

ges en större flexibilitet kring nyttjande av mark och anläggningar. Tredimensionell fastig-

hetsbildning innebär att en fastighet inte enbart avgränsas i sidled, utan även i höjdled, 

gentemot andra fastigheter. I det vi kan kalla traditionell fastighetsbildning disponerar en 

fastighetsägare allt utrymme på sin markegendom eller byggnad. Vid ett byggande av 

fastigheter ovanför varandra eller våningsplan i samma byggnad eller byggnader under 

jord såsom parkeringshus, tunnlar och andra utrymmen leder det oundvikligen till 

komplicerade rättsförhållanden. I betänkandet ”Tredimensionell fastighetsindelning” (SOU 

1996:87) och även i lagrådets yttrande förklaras möjligheten att skapa rättsligt 

självständiga enheter (av lägenheter i skilda plan i flerbostadshus1) och hur man kan lösa 

de problem som uppstår när olika slags verksamheter ska samordnas i komplicerade 

byggnadsanläggningar. De svårigheter som uppstår är att Jordabalken inte är skapad för 

tredimensionella fastigheter utan för traditionella fastigheter. De speciella problem som 

den nya lagstiftningen skulle lösa är att av traditionella fastigheter skapa tredimensionella 

fastigheter. Det vanligaste sättet att skapa 3D fastighetsutnyttjande är genom servitut. 

Då uppsatsen skrivs i samarbete med Banverket ligger dess inriktning mot järnvägs-

fastigheter och järnvägens behov av 3D-lagstiftning. Den nya lagstiftningen skulle medföra 

att järnvägens behov av att utnyttja mark, ytor och volymer skulle underlättas. Banverket 

skriver i sitt remissyttrande till betänkandet att de föreslagna reglerna har ett stort intresse i 

samband med anläggandet av tunnlar och broar. Tunnel- och brokonstruktioner blir ofta 

aktuella i anknytning till tätorter där markutnyttjandet är intensivt och flera olika intres-

senters rättigheter måste samordnas, vilket i dagsläget oftast löses med komplicerade 

avtals- och servitutsbildningar.2 

Efter den järnvägspolitiska reformen 1988 bildades Banverket som fick ansvaret för 

infrastrukturen medan affärsverket Statens Järnvägar (SJ) fick ansvaret för den affärsmäs-

siga utvecklingen av järnvägstrafiken.3 Målet för Banverkets verksamhet är att se till att 

Sverige har ett bansystem som gör järnvägstrafiken konkurrenskraftig, miljövänlig och 

 
1 Utredningen avstod dock från att undersöka möjligheterna att skapa ägarlägenheter.  
2 Ju96/2497 s. 4 
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trafiksäker. De ansvarar även för att infrastrukturen utvecklas och hålls tekniskt farbar. 

Enligt förordning med instruktion för Banverket 1 § stadgas att verkets huvuduppgifter är 

att 1. främja järnvägens utveckling och 2. driva och förvalta statens spåranläggningar.4 

Vid bolagiseringen av SJs verksamheter bildades Jernhusen AB med syfte att äga och 

förvalta vissa stationer, underhålls- och verkstadsanläggningar.5 I januari 2000 överlät 

staten ca 450 objekt (järnvägsmark, bangårdsområden mm) till Jernhusen AB. Ett 

fastighetsbildningsprojekt med parterna Jernhusen, Banverket och Lantmäterimyndighe-

terna inleddes med syfte att genom inventering, avtalsskrivning och lantmäteriförrättning 

säkerställa att Banverkets järnvägsanläggning kvarligger i statens ägo. De delar av 

Banverkets järnvägsanläggning, såsom spår, signal-, tele- och kraftanläggningar, har i 

fastighetsbildningen av Jernhusens fastigheter säkrats med servitut och överförts som 

fastighetstillbehör till järnvägsfastigheterna. Vissa komplicerade objekt skulle troligen ha 

underlättats med tredimensionell fastighetsbildning. 

 

1.1 Varför behövs det nya regler? 

Genom samhällets förändring de senare åren har det ställts krav på en förändring i lagstift-

ningen för att tillmötesgå dessa krav. Kommuner och företag inom bygg- och fastighets-

sektorn driver idag större och kapitalkrävande projekt. Dessa projekt är ofta i områden där 

markutnyttjandet är hårt belastat. Som exempel kan nämnas Cityterminalen och Lilje-

holmstorg i Stockholm och Knutpunkten i Helsingborg. Detta medför att även högre krav 

på förbättringar avseende kommunikationer såsom tunnlar och broar för väg och järnväg. 

Detta medför att parkeringshus, stationshallar och busstationer kan vara helt eller delvis 

integrerade med anläggningar som kan bestå av butiker, kontor och bostäder. Då behoven 

har ökat har en förändring i lagstiftningen ansetts nödvändig. En förändring i lagstiftningen 

skulle även kunna öppna vägar för nya byggnationer och byggnadssätt. För att nämna 

ytterligare en anledning som talar för en lagförändring. Det finns önskemål om nya för-

valtningsformer för privat, kommunal och statlig verksamhet. Nuvarande regler anses vara 

hämmande för planerad och byggnation då rättsläget är oklart om hur man kan utnyttja 

byggnader och anläggningar. 6 

 
3 Prop. 1987/88:50, bil. 1 
4 Förordning med instruktion för Banverket (1996:286) 
5 SOU 2002:48, s. 70f. 
6 Prop. 2002/03:116, s. 30 ff. 
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I dagsläget används servitut i en allt större utsträckning, då detta i vissa fall även gått 

något utanför vad som är tillämpligt i gällande rätt.  En lagstiftning som tillgodoser dagens 

situation bättre har ansetts vara behövlig. Om det finns många servitut på en stor fastighet 

kan hanteringen av en mängd servitut och avtal bli komplicerade och skapa onödigt 

krångel. Med en lagstiftning av tredimensionell fastighetsbildning underlättas tillkomsten 

av komplicerade byggnader och anläggningar, exempelvis tunnelbyggnader och järnvägs-

viadukter. Därtill kommer att där servitut skulle ha använts i traditionell bemärkelse i 

stället blir en tredimensionell fastighet. Andra fördelar med en förändrad lagstiftning är att 

ansvaret och förvaltningen av vilka underlättas och risken för tvister och oklarheter 

minskar. Även finansiering och belåning kan lösas på ett enklare sätt. 

1.2 Vilka problem behöver lösas och hur skapas 3D fastigheter 

Det vanligaste sättet att skapa 3D fastighetsutnyttjande är genom servitut. Servitut kan 

skapas om det främjar ändamålsenlig markanvändning och avser stadigvarande bruk för 

den härskande fastigheten. Andra problem som kan uppkomma är gränsdragningen mellan 

fastigheterna, t.ex. var i bjälklaget ska gränsen gå. Vad händer om en fysisk förskjutning av 

fastigheten skulle ske utanför fastighetsgränsen? Skulle det kunna påverka grannlage-

rätten? Regeringen anser dock att dessa frågor går att lösa på ett relativt enkelt sätt och inte 

är skäl för att avstå från den aktuella reformen.7 

Ett annat problem är hur man löser försäkringsfrågorna. Det största problemet verkar 

dock vara om de aktuella verksamheterna är så pass olika att de inte kan förvaltas tillsam-

mans. Detta kan uppkomma i de fall en fastighet inrymmer kommersiell verksamhet på ett 

eller flera plan, samt på andra plan används för bostadsändamål. Andra problem som upp-

står är hur man ska se på fastighetstillbehör, om de finns i flera olika fastigheter. Till vilken 

fastighet ska de höra? 

 

1.3 Vilka förändringar behövs i Jordabalken? 

Regeringens förslag till lagstiftning är att reglerna ändras för att tredimensionell fastig-

hetsindelning möjliggörs så att fastigheter kan bildas och avgränsas horisontellt och 

vertikalt. De nya reglerna ska ha en varaktighet så att rätten till fastighetsutnyttjande blir 

obegränsad i tid och att de inte kan ändras eller upphävas godtyckligt. Reglerna bör vara 

 
7 Prop. 2002/03:116, s. 42 f. 
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självständiga i förhållande till den fastighet som tredimensionell fastighet är belägen. 

Fastigheterna skall registreras i fastighetsregistret så myndigheter, kreditgivare och utom-

stående med lätthet kan få kännedom om tredimensionella fastigheter. Tredimensionell 

fastighet ska ha samma kreditsäkerhet som fast egendom samt följa samma struktur som 

nuvarande regler för fastighetsutnyttjande, så långt det är möjligt. Med en tredimensionell 

fastighetsbildningslag skulle det eventuellt lösa många av de problem som uppstår i 

servitutsavtalen. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för rättsreglerna vid fastighetsbildning och de 

föreslagna regler som har betydelse för en tredimensionell fastighetsbildning. Främst 

studeras fastighetsbegreppet, som har en central betydelse för fastighetsbildning. Andra 

aspekter som studeras är expropriation, anläggningslagen och ledningsrätt. Reglerna 

åskådliggörs med ett kort exempel utifrån Banverkets projekt med godstågsviadukten 

Olskroken-Gubbero samt vad det skulle innebära för järnvägens fastigheter. 

1.5 Tidigare litteratur och definitioner 

 
Fastighetsbildande i tre dimensioner är en ny företeelse som hittills har mynnat ut i en 

avhandling ”Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning” av Barbro 

Julstad (1994), och ett betänkande ”Tredimensionell fastighetsindelning”8 samt lagrådets 

remissyttrande9. I maj 2003 utkom regeringens proposition ”Tredimensionell 

fastighetsindelning”.10 Ämnet är således nytt och relativt outforskat.  

I remissammanställningen till SOU 1996:87 förslogs att begreppet volymfastighet 

skulle användas, men lagrådets remissyttrande föreslog anläggningsfastighet som ett bättre 

alternativ. Båda förslagen har motsagts med motiveringen att volymfastigheter inte är ett 

lämpligt uttryck och anläggningsfastighet skulle medföra förväxlingar med anläggnings-

lagen och dess begrepp. I propositionen föreslås ett tredje alternativ vilket framstår som det 

mest lämpliga, där används termerna ”tredimensionella fastigheter” och ”tredimensionella 

utrymmen”.11 I uppsatsen används därför dessa begrepp. 

 
8 SOU 1996:87 
9 Ju 96/2497  
10 Prop. 2002/03:116 
11 Ju96/2497 s. 3, 26, 27, 28, prop. 2002/03:116, s. 46ff.  
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1.6 Avgränsning 

Denna studie avser att inte beröra ägarlägenheter, vilket även betänkandet 

”Tredimensionell fastighetsindelning” (SOU 1996:87) avstod från. Med tredimensionell 

fastighetsbildning kan finansiering och belåning lösas på ett enklare sätt, vilket uppsatsen 

dock inte ser närmare på. Övriga ekonomiska frågor såsom inteckning och panträtt tas inte 

heller upp. 

1.7 Metod och disposition 

Materialet som har används i uppsatsen har i stor utsträckning bestått av betänkande och 

remissyttranden, propositioner, övrigt offentligt tryck samt tidskriftsartiklar.  

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Första kapitlet inleder med en bakgrund till 

ämnet, därefter följer syfte, avgränsning och metod och disposition. Det andra kapitlet är 

det som är mest omfattande och behandlar fastighetsbegreppet och vad som avses med 

fastighetstillbehör men även gemensamhetsanläggningar, anläggningslagen och lednings-

rätten behandlas. Kapitlet behandlar även rättsregler för fastighetsbildning och servitut 

samt de rättsregler som har betydelse för tredimensionell fastighetsbildning. Tredje kapitlet 

ägnas åt en praktisk del med anknytning till Banverkets fastigheter och de för uppsatsen 

aktuella rättsregler diskuteras utifrån dessa fastigheter. I det sista kapitlet presenteras en 

slutdiskussion. 
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2 Fastighetsbegreppet 

Skillnaden mellan en traditionell fastighet och en tredimensionell fastighet kan 

illustreras enligt figur 1. Den vänstra konen får illustrera den traditionella fastigheten 

med vertikal fastighetsindelning och den högra konen illustrerar den tredimensionella 

fastigheten som kan delas i flera delar, med både vertikal och horisontell fastighetsin-

delning.12 Konernas spets motsvarar jordens medelpunkt och basen (locket) 

representerar himlavalvet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JB 1 kap. 1 § lyder i gällande rätt ”Fast egendom är jord.  Denna är indelad i fastigheter.  

Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser”. Lagförslaget har tillagt en tredje 

punkt ”En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 

vertikalt”.   

En ny paragraf, JB 1 kap. 1a §, har föreslagits för att ge en definition av vad som menas 

med en tredimensionell fastighet.  
 

”1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både 

horisontellt och vertikalt,  

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet 

än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och 

vertikalt. 

Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som ingår i en 

fastighet eller är samfällt för flera fastigheter”.13 

 

 
12 Arnrud och Larsson, s. 10 
13 Prop. 2002/03:116, s. 118 

Figur1. Konen, t.v. illustrerar traditionell fastighet, och t.h. tredimensionell fastighet  
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Lagförslaget ger tre förslag på kategorier av olika fastighetsbildningar som kan komma 

att uppstå, där de särskiljs genom sättet de avgränsas på (se bilaga 1). Med andra ord 

anses en uppräkning inte vara uttömmande, utan är till för att åskådliggöra hur 

tredimensionella fastigheter kan te sig till skillnad från traditionella fastigheter. 

Dessutom skulle en uttömmande uppräkning kunna begränsa en utveckling av 

fastighetsbildningen.14  

I den första kategorin finner man den traditionella fastigheten, som avgränsas enbart 

genom gränser i markplanet. Denna fastighet saknar gränser mot andra fastigheter i 

höjdled (se bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra kategorin, som kan vara en del i en traditionell fastighet, kännetecknas 

av att dess delar är avgränsade horisontellt och vertikalt, det är med andra ord en tredi-

mensionell fastighet. Denna fastighetsbildning kan avse ett tredimensionellt utrymme i 

en traditionell fastighet (se bild 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ju96/2497, s. 43ff, prop. 2002/03:116, s. 44ff. 

Markyta 

Bild 1 

Bild 2 

Markyta 

B 

A 

A 
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Den tredje kategorin är en fastighet som till en del är avgränsad som en traditionell 

fastighet och till en del tredimensionellt avgränsad. Exempelvis kan det vara ett källar-

utrymme som går under en traditionell fastighet, alternativt borde det även kunna vara 

en fastighet som har en passage över en traditionell fastighet. Här kan särskilt parker-

ingshus vara aktuella typer av fastigheter (se bild 3).15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett problem som uppstått är att det i JB inte stadgas vad som 

kännetecknar en fastighet. Det finns dock inga planer på att definiera begreppet 

fastighet. Enligt FBL 19 kap. 1§ kan fastighet registreras dels som en enhet som är 

registrerad i fastighetsregistret, och dels en fastighet som är nybildad enligt 

fastighetsbildningslagen, och dels om fastighet har registrerats enligt bestämmelse i 

annan författning. En uppräkning skulle bli mycket omfattande och det skulle bli 

mycket komplicerat att definiera exakt vad en fastighet är och hur den kan avgränsas.  

I lagförslaget används begreppet tredimensionella fastigheter och utrymmen, som 

tidigare har nämnts. Grundtanken med detta begrepp är att tredimensionella fastigheter 

ska lyda under samma regler som traditionella fastigheter. Ett annat problem är att 

begreppet ”mark” i gällande rätt syftar på en fastighet eller en del av en fastighet. I den 

andra fastighetskategorin ovan kan en fastighet existera utan att den har anknytning till 

mark. Är detta då en fastighet enligt lagregeln? Lagförslaget föreslås klargöra i JB och 

FBL att med begreppet ”mark” avses även utrymmen som inte har anknytning till mark. 

Lagregeln ska kompletteras med begreppet ”utrymme” (Lagförslag JB 1 kap 1a §).16 

 
15 Ju96/2497, s. 43ff, prop. 2002/03:116, s. 44ff. 
16 Prop. 2002/03:116, s. 6, 47f. 

Bild 3 

Markyta 

B 
A 
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2.1 Fastighetstillbehör 

De problem som uppstår i JB, som reglerar traditionella fastigheter, inte reglerar tredimen-

sionella fastigheter och fastighetsbegreppet eller hur man ska betrakta fastighetstillbehör i 

tredimensionella fastigheter. Det kan uppkomma situationer där fastighetstillbehör såsom 

ledningar, hisschakt, räls o.dyl. finns i en del av en byggnad eller i hela byggnaden, som 

används i dels en traditionell fastighet, och dels i en tredimensionell fastighet. Problemet är 

att det kan bli svårt att avgöra vilken fastighet tillbehören tillhör. Först redogörs här för 

nuvarande lagstiftning och vad som reglerar fastighetstillbehör, sedan förklaras hur 

komplikationerna har lösts i lagförslaget. 

I gällande rätt behandlar JB 2 kap. 1 § de s.k. omedelbara fastighetstillbehören vilket 

innebär att de har direkt anknytning till marken (se även 3 § som reglerar de omedelbara 

tillbehören av speciell karaktär de s.k. industritillbehören). 1 § stadgar bl.a. att till fastig-

heten hör ledning och annan anläggning. Till ledning räknas alla slags ledningar och gäller 

oavsett om de är avsedda för elektricitet, gas, vatten eller annat.17 Som anläggningar räknas 

vissa transportanordningar såsom räls och syllar samt cisterner och källare, allt i den mån 

dessa föremål inte redan inbegripits under tillbehörskretsen i egenskap av byggnader.18 Det 

finns dock en oklarhet i innebörden av uttrycket anläggning om vad som är fastighetstill-

behör i JB 2 kap. 1 §, 1st.  

2 § behandlar de s.k. medelbara fastighetstillbehören vilket innebär att de har indirekt 

anknytning till marken via en byggand.  

7 § Reglerar hur fastighetstillbehör kan övergå till att bli lös egendom. Stadgandet 

anger i vilken utsträckning ett fastighetstillbehör med sakrättslig verkan kan skiljas från 

fastigheten och därmed bli lös egendom. Särskilda bestämmelser i 2 kap. 7 § gäller om 

verkan av vissa överlåtelser av staten, av exekutiv försäljning av föremål som hör till fas-

tigheten och av ianspråktagande av sådant föremål genom expropriation. 

Beträffande verkan av vissa överlåtelser från staten enligt 4 § i lag om verkan av vissa 

förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten (1992:1461),19 gäller särskild be-

stämmelse i 7 § 2 st. om verkan av vissa överlåtelser från staten, och exekutiv försäljning 

av föremål som hör till fastigheten. En överföring av fastighetstillbehör, enligt JB 2 kap. 1 

§, regleras genom FBL 7 kap. 14 §. Tredimensionell fastighetsbildning har förberetts 

genom lagändringar i JB, LL, AL och FBL, som har till syfte att underlätta överföring av 

 
17 Karnov, s. 738 
18 Karnov, s. 738, Lagbokskommentar, s. 18 
19 Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m.  Se även 
Lagbokskommentar, s. 38 
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fastighetstillbehör från den befintliga fastigheten till en annan fastighet.20 I propositionen 

1992/93:23 skrivs:  
 

”Har staten vid överlåtelse av en fastighet eller del av fastighet förbehållits 

äganderätten till föremål som hör till fastigheten, gäller förbehållet mot tredje man 

även om förbehållet efter överlåtelsen blir kvar på fastigheten.”  

 

Detta gäller dock endast om förbehållet är enligt punkterna 1-7, vad särskilt gäller järnvä-

gar gäller punkt 4, nedan 
 

Sådan anläggning för radiosändningar och telekommunikation som ingår i järnvägars 

och luftfartens drifts- och säkerhetssystem. Har staten överlåtit ett sådant föremål som 

avses i första stycket 1-6 utan att samtidigt överlåta den fastighet som föremålet hör 

till gäller överlåtelsen mot tredje man även om egendomen blir kvar på fastigheten. 

Har staten förbehållits äganderätt till föremålet enligt första stycket eller överlåtit 

föremålet enligt andra stycket upphör föremålet genom överlåtelsen att höra till 

fastigheten.”21  

 

Det finns ett krav på ett visst yttre fysiskt samband mellan fastigheten och föremålet 

(byggnad, anläggning, ledning som anbragts på en fastighet tillhör normalt fastigheten om 

anläggningen och fastigheten kommit i samma ägares hand). Ett annat krav är att 

sambandet inte endast är tillfälligt.22  

De problem som uppkommer med 3D angående fastighetstillbehör, är att det kan bli 

svårt att avgöra till vilken fastighet byggnadstillbehören hör till. När det gäller 

fastighetstillbehören reglas de genom JB 2 kap. 7 §, som nämnts ovan. Enligt regeringens 

förslag kommer en tredimensionell fastighet (i remissyttrandet benämnt anläggningsfastig-

het) som utgörs av ”ett visst utrymme avsett för en byggnad eller annan anläggning” att 

följa samma regler, som gäller tillbehör enligt JB 2 kap. 1 § 1 st. Således samma regler 

som gäller för tillbehör i traditionell fastighet.23 Däremot är bestämmelsen om föremål som 

anbragts ”i eller ovan jord” något svårtolkad när det gäller 3D fastigheter. För tydlighetens 

skull föreslår regeringen att bestämmelsen ska regleras med ordalydelsen ”har anbragts 

inom fastigheten”, JB 2 kap. 1 §, så att inga oklarheter uppstår om vilka föremål som hör 

till fastigheten.  

 
20 Lagändringen trädde i kraft vid årsskiftet 2001/02 med SFS-nr. 2001:889 (JB), 2001:890 (FBL), 2001:891 
(LL), 2001:892 (AL). Prop. 2000/01:138 
21 Prop. 1992/93:23, s. 32 
22 Ds. 2000:10, s. 30 
23 Ju96/2497, s. 75 
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Diskussioner har förts angående de problem, se JB 2 kap. 2 §, som kan uppkomma om 

olika delar av byggnadstillbehör inom en 3D fastighetsbildning kan komma att höra till 

skilda fastigheter. För säkerhets skull klargörs detta i ett nytt stycke i JB 2 kap. 2 §. Para-

grafen har fått ett fjärde stycke som lyder ”Om olika delar av en byggnad hör till skilda 

fastigheter, hör ett sådant föremål som avses i första stycket eller andra stycket till den del 

av byggnaden där det finns”.24   

 Mer komplicerat blir det dock då en del av byggnaden har försetts med ett föremål 

som anbragts för hela byggnaden eller enbart för en del av byggnaden. I dessa fall är rätts-

läget oklart. Regeringen bedömer att det endast kan avgöras med hänsyn till föremålets 

beskaffenhet. Det kan bli så att ett föremål bedöms tillhöra en annan fastighet än den 

fastighet som föremålet tjänar.25  

2.2 Expropriation 

Tredimensionella fastigheter ska enligt lagförslaget kunna exproprieras enligt samma 

regler som traditionella fastigheter. Det ska även vara möjligt att bilda 3D fastigheter 

genom expropriation eller liknande tvångsåtgärder.26 Expropriationslagen stadgar rätt till 

tvångsförvärv av fastighet med äganderätt, nyttjanderätt eller servitut om det är för att 

tillgodose det allmännas intressen.  Genom expropriation överförs äganderätten av en del 

av ett markområde av en fast egendom.  Det exproprierade området blir en egen 

fastighet.27 I propositionen förespråkas att tredimensionella fastigheter ska kunna expro-

prieras enligt samma regler som traditionella fastigheter. Det ska även kunna vara möjligt 

att bilda tredimensionella fastigheter genom expropriation eller liknande förvärv. Vad som 

avses med liknande förvärv beskrivs inte närmare. Det är möjligt att man menar de fall 

som kan göra genom t.ex. väglagen som reglerar tvångsvis inlösen av fast egendom. För 

expropriation för skapandet av tredimensionella fastigheter är inga lagändringar föreslagna 

i expropriationslagen.28  

2.3 Grannelagsrätt 

I betänkandet har diskuterats hur man ska lösa problemet med en fastighet som till följd av 

en sättning i marken skjuter in på angränsande grannes fastighet. De så kallade gran-

 
24 Prop. 2002/03:166, s. 7 och 81ff.  
25 Prop. 2002/03:166, s. 83 
26 Prop. 2002/03:166, s. 85ff. 
27 ExpL. 5 kap. 10§ 
28 Prop. 2002/03:116, s. 85f.  
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nelagsrättsliga problemen skulle ”öka riskerna för tvister och oklarheter”, ansåg bl.a. 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.29 Dessa problem skulle dock kunna lösas och de är 

inte är så komplicerade att de skulle vara något skäl för att avstå från reformen.30 I 

propositionen har detta diskuterats så långt det varit möjligt, att förutse de problem som 

kan uppstå. Regeringen har föreslagit att allmänna grannelagsrättsliga regler som gäller 

traditionella fastigheter även ska gälla för 3D fastigheter.31 Skälen för regeringens förslag 

är att 3D fastigheter i stor utsträckning är beroende av andra fastigheter samt att dessa 

fastigheter och dess anläggningar kan komma att delas upp mellan flera fastigheter. Någon 

lagändring behövs inte då de allmänna principerna i JB 3 kap. 1 § stadgar att var och en 

vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. FBL 

3 kap. 1 § stadgar att fastighetsbildning ska ske med ett planmässigt betraktelsesätt och 

hänsyn ska tas i förhållande till omgivningen och till risken för sanitära olägenheter. Även 

i Miljöbalken finns regler för åtgärder gällande skyddsåtgärder, begränsningar och 

försiktighetsmått.32  

 När det gäller förhållanden mellan fastighetsägare och hyresgäster regleras detta i JB 

12 kapitlet. Det är fastighetsägarens ansvar då en hyresgäst orsakar störningar och samma 

regler ska gälla mellan fastighetsägaren till en 3D fastighet och dess hyresgäster. 

Problemet som kan uppstå är då olika delar av en 3D fastighet angränsar till två eller flera 

fastigheter. I dessa fall kan inte fastighetsägarna åberopa de hyresrättsliga reglerna. 

Hyresgästerna i den ena fastigheten kommer inte heller att kunna väcka några krav mot 

ägaren av den andra fastigheten. I dessa fall regleras det genom de allmänna reglerna i 

grannelagsrätten och främst i den allmänna hänsynsregeln i JB 3 kap. 1 §. I annat fall kan 

även MB 9 kap. 9 § och Bostadsförvaltningslagen33 komma att tillämpas.34  

2.4 Anläggning 

Anläggningslagen (AL) innehåller bestämmelser om gemensamhetsanläggningar för flera 

fastigheter och flera av bestämmelserna i AL har sin motsvarighet i fastighetsbildnings-

lagen. En gemensamhetsanläggning inrättas vid en särskild förrättning hos lantmäterimyn-

digheten eller i samband med en fastighetsbildningsåtgärd. Vad som menas med anlägg-

ning finns inte angivet i lag. Man har inte velat göra någon uppräkning då det kan uppfattas 

 
29 Ju96/2497, s. 41 
30 Ju96/2497, s. 41.  
31 Prop. 2002/03:116, s. 87ff. 
32 MB 2 kap. 3 och 9 §§, MB 9 kap. 6 § samt MB 32 kap. som reglerar skadestånd. 
33 Bostadsförvaltningslag (1977:792) 
34 Prop. 2002/03:116, s. 89 
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som dels en uttömmande uppräkning och dels ett krav.35 De vanligaste typerna av anlägg-

ningar är dock VA-ledning, grönområden, parkering, garage, vattentäkt, lekplats, central-

antenn, belysning, reningsanläggning, el- resp. teleledning. Hit hör också småbåtshamn, 

brygga och friluftsbad, andelsladugård och lagrings- och torkanläggning för jordbruksän-

damål.36  

Enligt 8 § ska gemensamhetsanläggningar förläggas och utföras så att ändamålet med 

anläggningen sker med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.37  

12 a § är ny sedan år 2001 och lyder  
 

”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.”  

 

Denna rättsregel kan tillämpas om det i samband med inrättandet av en gemensamhetsan-

läggning upplåts ett visst utrymme på en annan fastighet enligt 12 §. Denna paragraf 

stadgar att mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tas i anspråk på 

fastigheten som ska delta i anläggningen eller på annan fastighet, om det inte orsakar 

synnerligt men för fastigheten.38 Av 12 a § första mening framgår att överföringen rör 

byggnader eller annan anläggning enligt JB 2 kap. 1 §, om omedelbara tillbehör. 

Medelbara tillbehör enligt JB 2 kap. 2 § omfattas inte och kan inte överföras separat såvida 

de inte överförs tillsammans med omedelbara fastighetstillbehör.39 

2.5 Ledningsrätt 

Ledningsrätten, LL, är av särskilt intresse för järnvägar då ledningsrätten kan ge ett 

indirekt skydd åt tunnlar för järnvägar då tunneln har till syfte att underlätta att ledning 

dras fram. Ledningsrätten ger ledningsägaren en sakrättsligt skyddad rätt att dra fram och 

behålla ledningar över fastigheter. Rättigheten som uppkommer genom förrättningsbeslut, 

tillkommer den som äger ledningen och vid en försäljning följer rättigheten med ledningen. 

Om ledningen ersätts med en likvärdig ledning så övergår rättigheten till den nya 

ledningen. Ledningsrätt är ett mellanting av servitut och nyttjanderätt men skiljer sig från 

 
35 Prop. 1973:1165, s. 88ff. och Hemström, s. 17f. 
36 Karnov, s. 851 
37 Hemström, Carl, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s. 76f.  
38 Prop. 2000/01:138, s. 31 
39 Prop. 2000/01:138, s. 58 
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servitut genom att det inte fordras att den knyts till en härskande fastighet. Till skillnad 

från nyttjanderätten är ledningsrätten obegränsad till tiden.40 Ledningar omfattas av de 

allmänna reglerna om tillbehör enligt JB, 2 kap. 1 §. 

LL 2 § innehåller en uppräkning av de olika ledningstyper som lagen gäller för och 

kan bara upplåtas för ledningar av viss beskaffenhet som tjänar ett visst ändamål. LL:s 

tillämpningsområde är begränsat till vad som enligt gällande rätt utgör fastighet. Därmed 

är det möjligt att ta i anspråk utrymme i eller på sådan byggnad eller anläggning som enligt 

lag utgör tillbehör till fastighet.41 Det är inte möjligt att tillämpa LL för i andra ändamål 

avgränsa särskilda utrymmen. LL 2 § 1p. anger att lagen gäller för ledning som allmän 

svagströmsledning för signalering eller liknande ändamål. I propositionen 1973:157, anges 

att tillämpningsområdet omfattar även ledningar som kan tas i anspråk för att tillgodogöra 

sig vattenkraft eller annat enligt bestämmelser i andra lagar.42   

Det finns ingen definition på vad som avses med begreppet ledning. Av förarbetena 

framgår dock att ledning kan vara metalltråd, kabel, eller annan elektrisk ledare, slang, rör, 

avloppstrumma eller kulvert. I detta innefattas inte tunnel, rännsten, dike, kanal eller 

timmerränna. Tunnel kan dock få ett indirekt sakrättsligt skydd om den har till syfte att 

underlätta att en ledning dras fram.43 Vid förrättning kan bestämmas att en viss del av led-

ningssträckan ska gå genom tunnel. Av detta följer att LL kan ge ett indirekt skydd åt 

tunnlar. Julstad anser att frågan om ett utrymme eller anläggning ska anses vara tunnel 

eller ledning är något konstruerad. Julstad menar att eftersom det går att tillämpa servituts-

regler så uppkommer inte ett behov av att tillämpa LL. Fördelen med att tillämpa LL skulle 

vara för möjligheten att göra upplåtelse till förmån för person.44  

Gemensamt för dessa ledningar är att de tjänar olika allmänna ändamål. Till begreppet 

ledningar omfattas även för ledningens ändamål nödvändiga anordningar såsom transfor-

matorer, pumpstationer och andra tillbehör enligt 3 §.45  

I och med proposition 2000/01:138 har en ny paragraf tillkommit, 12 a §. Första 

stycket stadgar 
 

”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 

 
40 Karnov, 2001/2002, s. 844 
41 Prop. 1973:157, s. 89 och s. 129 
42 1973:157, s. 130 
43 Prop. 1973:157, s. 94, Karnov, s. 845 
44 Julstad, s. 68 



 19

ledningsrätten och att fördelarna av åtgärden överväger de kostnader och olägenheter 

som den medför.” 

 

Paragrafen reglerar möjligheten att i rättsligt avseende avskilja viss anläggning från den 

fastighet den dittills varit tillbehör till. Andra stycket reglerar i och med beslutet med av-

skiljandet, att även äganderätten övergår. Bestämmelserna kan tillämpas på anläggningar 

som är ägnade att användas vid utövandet av en ledningsrätt.46 Rekvisiten är att ledningen 

ska vara för stadigvarande bruk och att det är en anläggning enligt JB 2 kap. 1 §, således är 

det ett omedelbart fastighetstillbehör. Ledningar och tillhörande anordningar som är integ-

rerade i byggnader och avsedda för byggnadens bruk faller utanför LL:s tillämpningsom-

råde. Inga lagändringar är föreslagna i LL för 3D fastighetsbildning. 

 
45 Prop. 2000/01:138, s. 34f. 
46 Prop. 2000/01:138, s. 54f. 
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3 Fastighetsbildning 

3.1 Fastighetsbildningslagen 

Idag används servitut tillsammans med gemensamhetsanläggningar för att skapa ett tre-

dimensionellt fastighetsnyttjande. Det nya lagförslaget siktar på att införa regler i Fas-

tighetsbildningslagen (FBL) för att göra det möjligt att bilda och avgränsa fastigheter i 

vertikala och horisontella gränslinjer, över eller under markytan i tredimensionellt av-

gränsade fastigheter.  

FBL 3 kap. anger villkor för fastighetsbildning där 1 § innehåller de allmänna lämplig-

hetskraven för fastighetsbildning. Dessa krav är att en fastighet ska bildas med hänsyn till 

belägenhet, omfång, och övriga förutsättningar för att fastigheten ska bli varaktig för sitt 

ändamål. I lagförslaget har föreslagits en paragraf vad som avses med en tredimensionell 

fastighet. Förslaget lyder FBL 1 kap. 1a § 
 

I denna lag betyder  

1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och 

vertikalt, 

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en 

tredimensionell fastighet och som är avgränsad både horisontellt och vertikalt.  

 Vad som sägs i denna lag om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet 

eller är samfällt för flera fastigheter. 

 

Det finns även förslag om att införa paragrafen i JB 1 kap. 1a §, som förut nämnts.  

Undantag göres i FBL 9 § från rekvisitet ”varaktigt fastighetsnyttjande”, om en bättre 

fastighetsindelning är mer ändamålsenlig och som kan anses lämpligare. Enligt FBL 3 kap. 

2 § får inte en fastighetsbildning stå i strid mot detaljplan, fastighetsplan och områdesbe-

stämmelser. Enligt FBL 3 § ska en planmässig bedömning ske även om det inte finns en 

detaljplan. En fastighetsbildning får inte ske om det skulle medföra negativa konsekvenser 

såsom olämplig bebyggelse och motverka lämplig planering av området.47  

För att återgå till FBL 3 kap. 1 § angående de krav som ställs för fastighetsbildning så 

har utredningen föreslagit tre villkor för bildandet av fastigheter, vilka ska regleras i 3 kap. 

 
47 Prop. 2002/03:116, s. 48ff. 
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1 §. Första villkoret är att det ska finnas särskilda skäl för fastighetsbildningen. Det andra 

villkoret är att bygglov ska ha meddelats och det tredje är att det ska kunna antas att fastig-

heten ska få en varaktig användning inom en nära framtid. Lagförslaget ställer däremot inte 

uttryckligen samma förslag. Utredningens förslag är att en tredimensionell fastighet endast 

får bildas ”om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder”.48  

I 5 kap. om allmänna bestämmelser (om fastighetsreglering) innehåller 3 § bestämmel-

ser om rätten att påkalla fastighetsreglering. Sådan rätt har enligt första stycket första 

meningen ägare som berörs av regleringen. 

8 § innehåller bestämmelser om regleringsfastigheternas sammansättning och om de 

storleksförändringar som får vidtas. Dessa regler är dispositiva, se 5 kap. 18 §. Som en 

grundläggande princip gäller enligt 8 § 1p. att varje fastighet som ingår i regleringen skall 

erhålla sådan sammansättning och utformning att den inte i mindre mån än före regleringen 

lämpar sig för det ändamål som den är avsedd att användas för.49 

3.2 Gällande regler avseende servitut 

Det finns två former av servitut som har sakrättslig ställning; avtalsrättigheter och official-

rättigheter. Servitut som tillkommer genom JB 14 kap. kallas avtalsservitut d.v.s. avtals-

rättighet. I JB 14 kap. 1 § definieras servitutsbegreppet och rekvisiten för servitut. En fas-

tighet som har ett servitut på en annan fastighet omnämns som ”härskande” och en fastig-

het som belastas av ett servitut till förmån för en annan fastighet omnämns som ”tjänande.” 

Servitut enligt JB 14 kap. 1 § skall vara ägnat att främja en ändamålsenlig mark-

användning; den härskande fastigheten får nyttja eller på annat sätt använda den tjänande 

fastigheten eller råda över den tjänande fastighetens användning. Servitutet får bara avse 

ett ändamålsenligt bruk som har en stadigvarande betydelse och får inte förenas med en 

prestationsskyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten.50  

Servitut bildade genom beslut vid förrättning av myndighet eller beslut genom domstol 

och enligt FBL, MB, AL och ExprL. eller servitut skapade genom plan- och bygglagen 

samt vid syneförrättning enligt ägofredslagen är officialservitut d.v.s. officialrättighet.51 

Dessa benämns även som förrättningsservitut och bl.a. FBL 7 kapitlet reglerar särskilda 

bestämmelser om servitut och ledningsrätt.52 Syftet med förrättningsservitut är att det skall 

 
48 FBL 3 kap. 1 §, 3 st., prop. 2002/03:116, s. 16ff., 136ff. 
49 SVJT 1995, s. 711 
50 JB 14:1 samt Bengtsson, s. 86 
51 Nilsson, s. 21 
52 Nilsson, s. 11f. 



 22

leda till ett effektivare fastighetsutnyttjande. Servitut lyder även under villkoret att servitut 

ska ha en varaktighet. Det så kallade varaktighetsvillkoret innebär att ändamålet med 

servitutet är att det ska vara av stadigvarande och väsentlig betydelse för den härskande 

fastigheten. Väsentlighetsrekvisitet innebär att ägaren till den härskande fastigheten inte 

kan skapa servitut som denne anser skulle vara trevliga att ha, utan att de egentligen fyller 

någon servitutsfunktion. Förrättningsservitut servitut är stabilare än avtalsservitut då de 

inte kan ändras eller upphöra genom avtal mellan fastighetsägarna.  

Officialrättigheter följer alltid marken vid fastighetsbildning oavsett vad som förändrar 

fastigheten och rättigheten är knuten till marken oavsett fastighetsägare. Officialrättighet 

har således samma rättighet oavsett om det är servitut eller nyttjanderätt. Officialrättigheter 

har starkare ställning än avtalsrättigheter eftersom en avtalsrättighet kan upphävas av par-

terna som har ingått avtalet. En officialrättighet kan upphävas först då bestämmelserna i 

FBL 3 och 5 kapitlet är uppfyllda. 

Servitut är en begränsad rättighet knuten till äganderätten av en fastighet och utgör ett 

komplement till äganderätten. Det är äganderätten som enligt Jordabalken är utgångs-

punkten för fastighetsbegreppet. Förutom äganderätten kan dispositionen av mark bygga 

på en begränsad rättighet av nyttjanderättskaraktär. En byggnad kan uppföras på annans 

mark med stöd av ett nyttjanderättsavtal. En sådan rättighet är knuten till en person och 

inte till en fastighet. Rättighetsinnehavaren kan i och för sig vara fastighetsägare. En 

rättighet som innebär att ett besittningstagande av hela eller en del av en fastighet kan inte 

vara en servitutsupplåtelse.53 Enligt JB 14 kap. 3 § är servitut förenat med äganderätten till 

den härskande fastigheten och får inte överlåtas separat. Ett upplåtelseavtal betecknat som 

servitut är ett servitutsavtal om villkoren för servitut är uppfyllda. I annat fall är de en 

nyttjanderätt. Det är inte beteckningen av avtalet som är avgörande utan det är avtalets 

innehåll som är av vikt.54 I upplåtelsehandlingen skall anges den härskande och den 

tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelse. Detta är minimikrav för en upplåtelse 

som ställs enligt JB 14 kap. 4 §.55 Servitut som tillkommit genom överenskommelse mellan 

de berörda fastigheternas ägare är så kallat avtalsservitut.  

Allmänna bestämmelser om servitut finns i JB 7 kapitlet. Där behandlas bl.a. frågor om 

servitutets ställning vid fastighetens övergång till ny ägare.  

Om en fastighet med nyttjanderätt eller servitut överlåtes åligger det överlåtaren i 

förhållande till rättighetsinnehavaren att göra ett förbehåll om rättighetens ställning vid 

fastighetens övergång till ny ägare. Ett förbehåll medför att rättigheten gäller mot den nye 

 
53 Hillert, s. 39 
54 Sveriges rikes lag – fastighetsrätt, Lagbokskommentar, s. 542ff.  
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ägaren, enligt JB 7 kap. 11 §. Ett undantag ges i 7 kap. 14 § i fall som gäller för annat än 

vad som avses i 11-13 §§. Upplåtelsen gäller endast om överlåtelsen enligt 17 kapitlet äger 

företräde framför överlåtelsen p.g.a. inskrivning eller att den nye ägaren vid överlåtelsen 

ägt eller bort äga kännedom om upplåtelsen.56 

En servitutsbelastning kan i vissa fall komma att upphöra i den tjänande fastigheten vid 

överlåtelse av denna. Detta gäller om servitutet inte är inskrivet och inte heller förbehåll 

om rättigheten skett vid överlåtelsen av den tjänande fastigheten. Ett avtalsservitut kan 

upphöra vid fastighetsreglering enligt JB 7 kap. 29 § 2 stycket. På den härskande sidan 

ingår servitutet i äganderätten till fastigheten och följer alltid denna vid överlåtelse. Ett 

servitut kan inte som vissa nyttjanderätter överlåtas för sig.57  

I betänkandet påtalas brister i fastighetsutnyttjandet. Man konstaterar att det finns 

behov av att kunna utnyttja en fastighet som inte regleras i gällande rätt. Möjligheterna att 

utnyttja servitut och gemensamhetsanläggning för tredimensionell fastighetsutnyttjande är 

begränsade då det tredimensionella utrymmet måste knytas till en eller flera fastigheter. 

Servitut bildas ibland där det egentliga syftet är att tillgodose intressenternas önskemål om 

en uppdelning av ett större byggprojekt och servitut har inte skapats med tanke på 

väsentlighetsrekvisitet eller varaktighetsrekvisitet. Man skriver också att det finns fall där 

servitut har skapats för utrymmen under mark. I dessa fall finns det inte alltid en fastighet 

att knyta utrymmet till och att utrymmet inte har något samband med markgränserna.58 

Detta talar för en tredimensionell fastighetsbildning i stället för ett utvidgande av servituts-

reglerna.  

I ett yttrande anförde Stockholms stads juridiska avdelning att servitutsfiguren pressats 

tillräckligt och att nuvarande servitutslagstiftning medgivits en extensiv tolkning. De 

ställde sig dock frågande till i vilka fall en tredimensionell fastighet ska bildas och när 

servitut skall användas.59  

Tredimensionell fastighetsbildning bör ses som ett komplement till gällande regler om 

servitutsbildning och inte som ett alternativ till dessa. I propositionen menar man att ett 

utvidgande av servitutsreglerna inte är en ändamålsenlig lösning, då servitutsreglerna som 

de ser ut idag, fungerar väl och en ändring av dessa sannolikt skulle försämra reglerna.60 

 
55 Sveriges rikes lag – fastighetsrätt, Lagbokskommentar, s. 560 
56 JB 7 kap.  
57 Sveriges rikes lag – fastighetsrätt, Lagbokskommentar, s. 559f. 
58 SOU 1996:87, s. 63 ff. och 131 f. 
59 Ju 96/2497, s. 30 
60 Prop. 2002/03:116, s. 27 
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4 Exempel godstågsviadukten Olskroken-Gubbero  
Behovet av en förändring i lagstiftningen är mest påtaglig när det kommer till större an-

läggningar såsom tunnlar, bergrum och viadukter. De regler som är föreslagna är att en 

tredimensionell fastighet alltid ska inneha en kärna, som består av en byggnad, anläggning 

eller en del av anläggningen. Mindre anläggningar såsom ledningar, stängsel o.dyl. samt 

anläggningar som är av tillfällig karaktär omfattas inte av dessa regleringar.61  

Avstyckningsområdet mellan Alingsåsleden och Gullbergsån i Göteborg, som ingår i 

en del av fastighetsprojektet där statliga fastigheter övergår till Jernhusen AB, har ett 

flertal servitut (se bilaga 1).62 Servituten gäller för Jernhusen AB, Banverket och 

kommunen. På den östra bron (markerad X2) äger Jernhusen AB fastigheten och 

Banverket har servitut att ha järnväg. Bron kommer att rivas och en ny godstågsviadukt 

byggas. Den nya godstågsviadukten skulle kunna utgöra ett lämpligt objekt för en 

tredimensionell fastighet.  

4.1 Godstågsviadukten –  en möjlig tredimensionell fastighet  

Godstågviadukten, sträckan Olskroken-Gubbero, är en 640 m lång järnvägsbro som passe-

rar över Olskrokens bangård och den 6-filiga väg 20 med ramper i två plan, se bilaga 163. 

Bron passerar även över spårväg, lokalgata samt den kulverterade 

Mölndalsån/Gullbergsån. Bron är en mycket viktig förbindelselänk för godstågtrafik 

mellan Hamnbanan, Bergslagsbanan, Västra stambanan och Västkustbanan. Drygt 40 

godståg per dygn trafikerar bron. I dagsläget nyttjas bron inte för persontågstrafik. På 

grund av ålder och skick är den 640 m långa bron nu i stort behov att bytas ut. Den 

byggdes 1934 och för att klara axellast 22,5 ton och 25 ton nyttjas dispenser och särskilda 

inspektionsförfaranden.64 

Banverket Västra banregionens förstudie65 blev klar i oktober 2001 och en järnvägs-

plan för projektet påbörjades i oktober 2002. Förstudien som avslutades i oktober 2002, 

 
61 Ju96/2497, s. 53 
62 Blå linjer – gräns för avstyckning (streck med ring). 
Gula områden – servitut för att ta väg (benämnt som X3), (samma färg har använts för både Banverket och 
Jernhusen har servitut). Röda områden – servitut för kommunen att ha VA och andra ledningar (benämnt 
som Lr1 och Lr2). Gröna områden – servitut för Banverket att ha järnväg (benämnt som X1 och X2). 
63 Bilagan finns dock ej med i denna version av uppsatsen. Bilagan har presenterats vid seminariet.  
64 Banverkets förstudie, BRVT 2002:04, Datum 2002-03-14, s. 5 
65 En förstudie har till syfte att studera olika alternativ till järnvägsbyggnationer. 
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resulterade i det läge som ska användas för godstågsviadukten och har fått namnet "Nytt 

läge öst". Samtliga remissinstanser av förstudien var eniga om att den föreslagna brout-

formningen. "Tågbro med snedtagskonstruktion, alternativ 3A" är den mest tilltalande och 

är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.66 En järnvägsplan påbörjades i oktober 

2002 och byggnationen är planerad till 2004-2005. Den nya viadukten planeras stå klar i 

december 2005. 

4.1.1 Viaduktens brostag 

En komplicerad fråga gäller viaduktens brostag. Problemet med dessa brostag är att de på 

många platser står på någon annans fastighet än Banverkets fastighet. Vanligtvis löses 

detta med servitut för varje brostag. Det kan i det här fallet bli ett antal servitut att hålla 

reda på. Med det nya lagförslaget om en tredimensionell fastighetsbildning skulle 

viadukten kunna klassas som en tredimensionell fastighet och därmed skulle varje brostag 

utgöra en del i fastigheten. Med de föreslagna reglerna skulle marken där brostagen angörs, 

kunna exproprieras för dess användning. Därmed skulle man slippa ifrån det lite krångliga 

förfarandet med servitut för varje brostag.  

4.1.2 Fastighetsbildningsprojekt 

Utredningen och lagförslaget har dock inte gett några specifika direktiv på hur tredimen-

sionell fastighet ska se ut, som tidigare har redovisats. I några av Banverkets fastighets-

bildningsprojekt skulle man vilja ”köpa luften” ovanför spåren för exempelvis övergångar. 

Med gällande rätt är det inte möjligt, medan det med lagförslaget om tredimensionell fas-

tighetsbildning möjliggör en tredimensionell fastighetsbildning och därmed skulle det vara 

möjligt att ”köpa luften”. Enligt betänkandet ska en tredimensionell fastighet (i betänkan-

det nämnt som anläggningsfastighet) alltid upptas av en anläggning och får inte omfatta 

något luftrum utanför anläggningen som i sådana fall då skulle innebära ett intrång på an-

nans fastighet. Man menar dock att ett visst intrång är oundvikligt i fall som fastighetsun-

derhåll och reparationer.67 Utredningen har föreslagit att det inte bör införas någon särskild 

bestämmelse om rätt till användning av annans luftrum. Anledningen till detta är utred-

ningens grundläggande synsätt att en tredimensionell fastighet inte ska befinna sig utanför 

själva anläggningen. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet påpekade att en fastighets-

 
66 Banverkets förstudie, BRVT 2002:04, Datum 2002-03-14 
67 SOU 1996:87, s. 153 f.  
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ägare har rätt att utnyttja fastighetens luftrum, om det inte medföljer någon olägenhet för 

grannen.68 

I lagförslaget har angetts att tredimensionell fastighetsbildning, för fastigheter som 

ännu inte är uppförda, är möjlig genom att den blivande fastigheten får en uppförandetid. 

Lagförslaget till FBL 4 kap. 25 § lyder ”vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1a § andra 

stycket skall lantmäterimyndigheten bestämma en tid inom vilken anläggningen skall ha 

uppförts. Om det finns särskilda skäl får lantmäterimyndigheten förlänga tiden.”69 Det blir 

Lantmäteriet som avgör om det är möjligt med en fastighetsbildning och hur lång upp-

förandetid som byggnationen får.  

Detta gäller inte bara för traditionella anläggningar utan även för tredimensionella 

fastigheter såsom exempelvis tunnlar som ska uppföras under mark. Som regler bör upp-

förandetiden bestämmas med utgångspunkt från ett underlag om när sökanden avser på-

börja projektet. Tiden får bestämmas som kan antas åtgå för uppförandet av anläggningen 

utan dröjsmål. Tiden bör dock inte vara längre än vad lantmäterimyndigheten finner lämp-

ligt eller vad ett beviljat bygglov tillåter. Om det finns särskilda skäl kan tiden förlängas. 

Med särskilda skäl avses samma regler som i anläggningslagen 33 § tredje stycket.70 

 
68 Prop. 2002/03:116, s. 104 
69 Prop. 2002/03:116, s. 145 
70 Prop. 2002/03:116, s. 145 f.  
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5 Avslutande diskussion 
I lagförslaget anges att tredimensionella fastigheter ska kunna bildas och ombildas vid för-

rättningar enligt FBL av lantmäterimyndigheten. Det medför att tredimensionella fastighe-

ter ska kunna köpas, säljas, intecknas och pantsättas på samma sätt som traditionella fas-

tigheter. I lagförslaget anges därtill att anläggningarna ska ges en uppförandetid inom vil-

ken anläggning ska färdigställas. Däremot anges inte hur lång denna uppförandetid ska 

vara. Det blir upp till Lantmäterimyndigheten att avgöra hur lång uppförandetiden ska 

vara. Ett förslag är att följa anläggningslagen 33 §, 3 st. som stadgar att tiden för ett upp-

förande kan förlängas om det finns särskilda skäl. Svenska kommunförbundet har påpekat 

att uppförandetiden inte ska komma i otakt med den aktuella detaljplanens genomförande-

tid.71  

Enligt gällande rätt, JB, AL och LL, skulle en lösning för tredimensionellt utnyttjande 

kunna vara enligt följande. En anläggning i JB 2 kap. 1 § avser spår och syllar, och anlägg-

ning i AL kan avse elledningar samt att LL är tillämplig i tunnlar om tunneln har till syfte 

att underlätta en ledning dras fram. Möjligen skulle man kunna tänka sig att en 

järnvägsviadukt kan anses vara en anläggning då viadukten behövs för att anlägga spår och 

syllar. Om man kan tänka sig det så skulle i sådana fall LL skulle kunna jämställa tunnel 

med viadukt, då båda har till syfte att underlätta att ledning dras fram. Nu har ju en viadukt 

andra syften med spår och syllar än att underlätta för ledningar. Men om en sådan tanke 

vore möjlig skulle viadukten kunna vara föremål för ledningsrätten och viaduktens brostag 

kan ges rätt till tillämpning genom LL. Detta skulle vara fördelaktigt då en mängd 

servitutsavtal undviks och att ledningsrätter är betydligt enklare att administrera. Servitut 

är dessutom kostsamt med inskrivningsavgifter och besvärligt att handskas med om fler 

fastigheter berörs av servitut så att man har en mängd servitutsavtal. Det kan också vara 

besvärligt att hålla ordning på vilka fastigheter som har servitut och inte minst vid 

försäljning av fastigheter. Med ledningsrättslagen har man en ledningsrättsägare vilket ger 

fördelen av bättre kontroll på fastighetsinnehavet samt att det är lättare att hitta rättigheter 

än servitut.  

Det något krångliga förfarandet att gå vägen via AL slipper man egentligen då JB 2 

kap. 1 § även gäller för ledning. Således räcker det att tillämpa JB och LL, men resone-

manget ovan klargör att AL, så vitt kan utläsas ur motiven och övrig litteratur, inte lägger 

 
71 Ju96/2497, s. 59 
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några hinder i vägen. Inte heller verkar det finnas några hinder i lagen om byggande av 

järnväg. 1 § stadgar att med järnväg så avses spåranläggning och till en spåranläggning hör 

spår och de övriga fasta anordningarna som behövs för spårens beskaffenhet, drift eller 

brukande, signal- och säkerhetsanläggning i övrigt samt elförsörjning av trafiken. 

Med lagförslaget om tredimensionell fastighetsbildning lämnas funderingarna ovan 

därhän. Tredimensionell fastighetsbildning skulle innebära att mark för brobyggnationer 

kan expropriateras och därmed undviks förfarandet med servitut för exempelvis brostag.  

5.1 Synpunkter de lege ferenda 

Då det är komplexa frågor som berör centrala rättsfrågor inom ett område som är relativt 

outforskat, är det svårt att föreställa sig vilka problem som kommer att uppstå. Visserligen 

finns det internationella studier men lagstiftningen skiljer sig åt från den svenska och där-

med finns inte samma förutsättningar och problem. Det är således inte möjligt att exakt 

identifiera vilka problem som tredimensionell fastighetsindelning kommer att medföra och 

justeringar i gällande rätt är att vänta. Som det verkar överlämnas en hel del till Lantmäte-

rimyndigheten att besluta.  

Det som är slående är att i både betänkandet och lagrådets yttrande nämns att tredi-

mensionella fastigheter såsom tunnlar och broar kan tillskapas genom denna lag. Däremot 

finns ingenting nämnt om de mer byggnadstekniska detaljerna, exempelvis brostagen som 

har diskuteras i uppsatsen. Detta är frågor som inte behöver bli särskilt komplicerade att 

lösa eller så kommer de att kräva ytterligare justeringar i lagstiftningen. Sedermera skulle 

det vara intressant att se om det går att ”köpa luftfastigheter” inför framtida byggnationer 

och hur detta kommer att påverka framtida byggande. Med Lantmäteriets beslut om en 

fastighets uppförandetid kan man teoretiskt köpa luften, om än för en viss tid. Som även 

propositionen antyder kommer lagstiftningen att justeras för att tillmötesgå samhällets krav 

och behov av ett förnyat byggande. Vilka justeringar som behövs i lagstiftningen och hur 

de kommer att utformas återstår att se. De nya reglerna om tredimensionell fastighetsin-

delning föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.72 

 

 

 
72 Prop. 2002/03:116. s. 4 
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