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Abstract 

Personal property may constitute a part of a real property unit as property fixtures. According 

to the second chapter in the Swedish Land Code (1970:994) three categories of fixtures may be 

created; property fixtures, building fixtures and industrial fixtures. A machine or other 

equipment constitutes an industrial fixture if it is used for industrial purposes on a property unit 

set up for industrial purposes. This category is seen as subsidiary to the other two categories, 

meaning that an item does not constitute an industrial fixture if it falls within the definition of 

a property fixture or building fixture. The term industrial is to be interpreted as production of 

products with machines. The industrial fixtures differ from the other fixtures in certain aspects, 

for example they can be turned into personal property if the land owner gives a declaration 

according to chapter 24 in the Land Code. In addition, unity of ownership is required if property 

shall become a fixture, and this requirement has exceptions only for industrial fixtures.  

 

The category industrial fixtures was introduced into Swedish property law in order to facilitate 

financing within the industrial sector. The purpose was that the category should comprise heavy 

and permanent equipment on the property unit. Despite this, it has been found in several cases 

that such equipment, connected exclusively to the industry, do not constitute industrial fixtures. 

For example a machine is no longer considered an industrial fixture if a building is constructed 

around the equipment in order to protect it from weather and wind. Thus the category does not 

fulfill its purpose. A reform of the regulation is therefor needed. If the current paragraph would 

stipulate that the category industrial fixtures is not subsidiary to the categories property fixtures 

and building fixtures, equipment connected to the industrial property unit would actually be 

considered industrial fixtures.  

  



 3 

Innehållsförteckning 

Abstract ..................................................................................................................................... 2 

Förkortningar ........................................................................................................................... 4 

1. Inledning................................................................................................................................ 5 
1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte, frågeställningar och målgrupp......................................................................................... 6 
1.3 Avgränsningar .............................................................................................................................. 7 
1.4 Metod och material ...................................................................................................................... 7 
1.5 Disposition .................................................................................................................................... 9 

2. Ägarkongruens ................................................................................................................... 11 
2.1 Inledning ..................................................................................................................................... 11 
2.2 Föremål som tillförs av annan än fastighetsägaren ................................................................ 11 

2.2.1 Allmänt ................................................................................................................................. 11 
2.2.2 Undantag vid accession ........................................................................................................ 12 
2.2.3 Samäganderätt till fastigheten .............................................................................................. 14 
2.2.4 Särskilt om samma ägares hand och företagshypotek .......................................................... 14 
2.2.5 Vem ska anses ha tillfört ett föremål till fast egendom? ...................................................... 15 

2.3 Fastighetsägaren tillför fastigheten egendom som tillhör annan .......................................... 16 
2.3.1 Allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ............................................................ 16 
2.3.2 Industritillbehör .................................................................................................................... 17 
2.3.3 Varför ett särskilt undantag för industritillbehör? ................................................................ 19 

3. Stadigvarande ..................................................................................................................... 21 
3.1 Inledning ..................................................................................................................................... 21 
3.2 Stadigvaranderekvisiten i 2 kap. 1–2 §§ JB ............................................................................ 21 
3.3 Avsaknad av stadigvaranderekvisit i 2 kap. 3 § JB ................................................................ 23 

4. Föremålstyper ..................................................................................................................... 26 
4.1 Inledning ..................................................................................................................................... 26 
4.2 Byggnader, andra anläggningar m.m. ..................................................................................... 26 
4.3 Fast inredning och annat ........................................................................................................... 26 
4.4 Maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet inrättad för industriell 

verksamhet ....................................................................................................................................... 28 
4.4.1 Undantag för inskriven egendom enligt 24 kap. JB ............................................................. 31 

4.5 Gränsdragning mot lös egendom.............................................................................................. 33 
4.6 Gränsdragning mot övriga tillbehör ........................................................................................ 35 

4.6.1 Klassificeringens ekonomiska betydelse .............................................................................. 35 
4.6.2 Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ .................................................................................... 36 
4.6.3 Skalbyggnader ...................................................................................................................... 38 

5. Industritillbehör – de lege ferenda.................................................................................... 47 
5.1 Inledning ..................................................................................................................................... 47 
5.2 Motiv till förändrat industritillbehörsbegrepp ....................................................................... 47 
5.3 Icke subsidiär bestämmelse....................................................................................................... 48 
5.4 Underlättade gränsdragningar i förhållande till övriga tillbehör ......................................... 49 
5.5 Avslutande kommentar ............................................................................................................. 50 

Referenser ............................................................................................................................... 52 

 

  



 4 
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a.a.   anfört arbete 
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JB   jordabalken (1970:994) 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Av jordabalkens (1970:994, JB) inledande bestämmelse, 1 kap. 1 §, följer att fast egendom är 

jord och att denna är indelad i fastigheter. Lös egendom är sådant som inte är fast egendom (1 

kap 1 § JB e c.). Fastighetsbegreppet definieras inte vidare i JB utan istället gäller att en fastighet 

är något som har registrerats som en fastighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL).1 

Sådant som annars vore lös egendom kan höra till fastigheten i egenskap av fastighetstillbehör. 

Dessa delas in i allmänna fastighetstillbehör, vilket definieras i 2 kap. 1 § JB, byggnadstillbehör, 

2 kap. 2 § JB, och slutligen industritillbehör, 2 kap. 3 § JB.2 Tillbehörsregleringen såsom den 

ser ut i dag tillkom genom 1966 års lag om vad som är fast egendom. 1966 års lag föregicks av 

ett långvarigt utredningsarbete för att förändra föregångaren 1895 års lag angående hvad till 

fast egendom är att hänföra. År 1972 överfördes 1966 års lag om vad som är fast egendom till 

jordabalken, och då gjordes inga avgörande ändringar.3 Vilken egendom som hör till en fastig-

het har stor betydelse vid t.ex. överlåtelse och pantsättning av fastigheten. 

 

Regleringen av de tre tillbehörskategorierna skiljer sig åt i vissa hänseenden. Särskilt skiljer sig 

industritillbehören från allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Industritillbehör 

definieras i 2 kap. 3 § JB som maskiner och annan utrustning, som tillförts en fastighet som helt 

eller delvis är inrättad för industriell verksamhet, för att användas i verksamheten. Egendomen 

utgör däremot inte industritillbehör om fastighetsägaren har avgett en förklaring enligt 24 kap. 

JB. Dessutom undantas fordon, kontorsutrustning och handverktyg. Möjligheten att omvandla 

egendom från fast egendom till lös egendom genom en förklaring enligt 24 kap. JB är en viktig 

skillnad mellan industritillbehör och övriga tillbehör.4 Lagstiftaren har avsett att göra det 

möjligt för ägaren av en fastighet där det bedrivs industriell verksamhet att välja kredit-

säkringsform och finansieringsform genom att låta fastighetsägaren välja om den industriella 

egendomen ska vara lös eller fast egendom. Tillbehörskategorierna skiljer sig också åt vad 

gäller återtagande- och äganderättsförbehåll, eftersom sådana förbehåll står sig sakrättsligt vad 

gäller potentiella industritillbehör även när föremålen fått tillbehörskaraktär. På detta sätt 

                                                      
1 Victorin & Hager, s. 64. 
2 Termen industritillbehör återfinns inte i lagtexten, men anses vara en accepterad beteckning, se Westerlind s. 

151. 
3 Möller, s. 215. 
4 Möjligheten att avge en sådan förklaring enligt 24 kap. infördes år 1986 genom lag (1984:651) om ändring i 

jordabalken. 
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underlättas möjligheten att finansiera maskinell utrustning genom t.ex. leasing. Detta 

generösare system har införts för industritillbehören i syfte att bidra till ekonomisk effektivitet 

inom den industriella sektorn.5  

 

Industritillbehörsbegreppet ska enligt förarbetena omfatta tung och permanent utrustning på 

fastigheter där det bedrivs industriell verksamhet.6 Trots denna avsikt har det visat sig att 

industriell utrustning som används uteslutande i den industriella verksamheten ändå inte faller 

inom industritillbehörsbegreppet.7 En förklaring till detta är att industritillbehörsbegreppet inte 

enbart avgörs av de i lagbestämmelsen uppställda rekvisiten. Det visar sig tvärtom att svåra 

gränsdragningar uppkommer som påverkar innebörden av begreppet. Här kan t.ex. nämnas att 

maskinell utrustning som i sig är att betrakta som industritillbehör förlorar sin karaktär av 

industritillbehör om den omges av en skalbyggnad för att skydda mot bl.a. väderomslag. Istället 

ska denna betraktas som ett tillbehör till byggnaden.8 En annan gränsdragning uppkommer med 

anledning av att det inte uppställs något stadigvaranderekvisit på industritillbehören, till 

skillnad från de allmänna fastighetstillbehören och byggnadstillbehören. För att industri-

tillbehörsbegreppet ska tjäna sitt syfte är det nödvändigt att fastställa vilken innebörd begreppet 

har idag. Utifrån detta är det också möjligt att diskutera hur industritillbehörsbegreppet borde 

vara utformat. Detta är viktigt inte minst för den industriella sektorn, som har ett intresse av att 

kunna utnyttja industritillbehör som t.ex. kreditsäkerhet.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och målgrupp 

Uppsatsens syfte är normativt och inriktat på att ge ett bidrag till industritillbehörsbegreppet 

rättsliga utveckling. Fokus läggs på industritillbehörsbegreppet. Avgränsningen mot lös 

egendom analyseras och diskuteras. En oklar fråga är bl.a. huruvida det utgör ett rekvisit att 

industritillbehöret inrättats för stadigvarande bruk. Avgränsningarna mot övriga fastighets-

tillbehör ägnas också stort utrymme. Krävs produktion, och vad skulle i så fall avses med detta 

begrepp? Är tillbehör som huvudsakligen tjänar industriell verksamhet industritillbehör, eller 

krävs att tillbehören uteslutande lämpar sig för detta, eller är det någon annan gränsdragning 

som blir avgörande? Analysen visar att det rätta svaret på detta avgränsningsproblem är det 

                                                      
5 Strömgren, s. 369.  
6 Prop. 1966:24, s. 73. 
7 Se t.ex. HFD 2016 ref. 26 som behandlas bl.a. i avsnitt 4.6.2. 
8 Prop. 1966:24, s. 91. 



 7 

sistnämnda, dvs. att tillbehör inte är industritillbehör enbart därför att de huvudsakligen eller 

uteslutande tjänar ett industriellt ändamål. En central fråga är vad tanken med detta är. 

 

Uppsatsens målgrupp är en person med grundläggande kunskap om allmän fastighetsrätt, 

fastighetsbildningsrätt och krediträtt. Kunskaper om tillbehörsreglerna förutsätts däremot inte.  

 

1.3 Avgränsningar 

För att besvara uppsatsens frågeställningar, som berör industritillbehör, är det nödvändigt att 

också redogöra för tillbehörsreglerna i sin helhet. Inte bara industritillbehör utan även allmänna 

fastighetstillbehör och byggnadstillbehör diskuteras därför. Till kategorin allmänna fastighets-

tillbehör förs även s.k. rättsliga tillbehör, t.ex. servitut, del i samfällighet och ledningsrätt. 

Gränsdragningen mellan dessa och industritillbehör aktualiseras inte och behandlas därför inte. 

Inte heller behandlas möjligheten att en anläggning avsedd att tjäna en annan fastighet än den 

som den är anbragd på kan utgöra lös egendom till dess att servitut, anläggningsbeslut eller 

liknande tillkommer. När det gäller ägarkongruenskravet bortses från stulen egendom.  

 

1.4 Metod och material 

Inte sällan används en rättsdogmatisk metod för att utröna svaret på juridiska frågor.9 Denna 

metod lämpar sig även för denna uppsats. Den rättsdogmatiska metoden kan beskrivas utifrån 

dels sitt ändamål, dels sitt materialurval. Rättsdogmatiken har till uppgift att tolka gällande rätt 

utifrån ett antal förutbestämda rättskällor.10 Genom att systematisera och tolka rätten utifrån de 

auktoritativa källorna ska rättsdogmatiken bidra med en auktoritativ utsaga om gällande rätt.11 

Det råder dock inte konsensus om huruvida rättsdogmatiken bör och får vara analytisk. En 

uppfattning är att rättsdogmatiken inte tillåts analysera rätten utan enbart har uppgiften att 

fastställa gällande rätt. Om metoden utvidgas till att analysera rätten ska den i sådana fall istället 

kallas för en rättsanalytisk metod.12 En annan uppfattning är att rättsdogmatiken inte begränsas 

till enbart applicerandet av en rättsregel på ett juridiskt problem, utan att den även tillåter analys 

av rätten.13 Att med den rättsdogmatiska metoden också kritisera rätten blir då inte någon 

utvidgning av metoden.14 Som en slutsats av detta har framförts uppfattningen att metoden 

                                                      
9 Sandgren, s. 43. 
10 Kleineman, s. 21. 
11 Olsen, s. 117. 
12 Sandgren, s. 45. 
13 Kleineman, s. 24. 
14 A.a., s. 35. 
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skulle kunna benämnas rättsanalytisk metod, och att detta inte är en annan metod.15 Förenklat 

går det att betrakta frågan om rättsdogmatisk respektive rättsanalytisk metod på (minst) två sätt. 

Det ena synsättet är att rättsdogmatisk metod och rättsanalytisk metod är två separata metoder, 

det andra att vad som kallas för rättsanalytisk metod egentligen är samma sak som rätts-

dogmatisk metod.   

 

I denna uppsats söks och systematiseras gällande rätt, och därför tillämpas enligt ovan en 

rättsdogmatisk metod. Men uppsatsen intar den senare av nämnda uppfattningar, d.v.s. en mer 

extensiv tolkning av rättsdogmatiken, men som i sak motsvarar vad som av andra kallas för 

rättsanalytisk metod. Utöver att tolka gällande rätt analyseras och kritiseras också rättsläget. 

Det ses således inte som hinder att tillbehörsreglerna inte bara framställs utan också analyseras. 

Uppsatsens syfte är bredare än att bara analysera rätten, och tillämpar ett de lege ferenda-

perspektiv vid studiet av industritillbehörsbegreppet. De lege ferenda-analys anses ligga utanför 

rättsdogmatikens principiella ram.16 Denna del får därmed ses separat från den rättsdogmatiska 

framställningen, vilken dock är en förutsättning för att kunna föra ett de lege ferenda-

resonemang. I uppsatsen uppkommer också en del frågor som ger upphov till lagtolkning, t.ex. 

frågan huruvida industritillbehörsbestämmelsen 2 kap. 3 § JB ska tolkas så bokstavstroget att 

det inte krävs något stadigvarande bruk eftersom det saknas stadigvaranderekvisit i 

bestämmelsen. Ytterligare en lagtolkningsfråga som behandlas är hur 2 kap. 3 § JB förhåller 

sig till 2 kap. 1 § JB och 2 kap. 2 § JB, en fråga som uppkommer med anledning av 

subsidiariteten i 2 kap. 3 § JB.  

 

Den rättsdogmatiska metoden begränsar sig som nämnt till förutbestämda rättskällor. I denna 

uppsats används lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin för att besvara de ställda frågorna. 

Förarbetena till de aktuella reglerna i JB är drygt 50 år gamla, men används alltjämt vid tolkning 

och rättstillämpning. De har trots sin höga ålder fortfarande auktoritet. Inte minst har för-

arbetena en fortsatt viktig funktion eftersom många frågor som rör jordabalken inte har lösts i 

rättspraxis.17 Den vägledande praxis som finns behandlas i uppsatsen. Utöver rättsfall från 

Högsta domstolen behandlas också ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 

2016 ref. 26). Det kan tyckas att domar från Högsta förvaltningsdomstolen skulle vara 

irrelevanta för förevarande civilrättsliga uppsats. Men rättsfallet rör en skattefråga, och 

                                                      
15 Kleineman, s. 24. 
16 Olsen, s. 117. 
17 Victorin, s. 193. 
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eftersom civilrätten har prejudiciell betydelse har den civilrättsliga definitionen av industri-

tillbehör avgörande betydelse i målet.18 Det ska också nämnas att en skiljedom rörande en 

virkestork behandlas ingående i uppsatsen. Skiljedomar faller utanför de traditionella rätts-

källorna, men det anses ändå godtagbart att hänvisa till dem. Det följer inte minst av att 

domstolar har hänvisat till skiljedomar.19 Den skiljedom som behandlas i uppsatsen är dessutom 

publicerad i doktrin och återfinns i Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. I 

uppsatsen används också annan relevant doktrin. Eftersom reglerna är förhållandevis gamla är 

också en del doktrin som behandlar dem gammal. Särskilt kan nämnas Peter Westerlinds 

kommentar till JB kap. 1–5 som gavs ut år 1971. Trots sin ålder hänvisas frekvent till 

Westerlinds kommentar, och den har också haft stor betydelse i förevarande uppsats.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens ämne är industritillbehörsregleringen och fokus ligger på industritillbehörs-

begreppet. Centralt är förhållandet till övriga tillbehörstyper. Uppsatsens disposition är 

temabaserad, och utgår från olika aspekter som mer eller mindre skiljer sig åt mellan de tre 

tillbehörsslagen och där industritillbehörsbegreppet särskiljer sig. I kapitel 2 behandlas det så 

kallade ägarkongruenskravet. Detta krav på överensstämmelse i ägandeförhållanden är till stor 

del lika för tillbehörssorterna, men skiljer sig i ett väsentligt avseende när det gäller industri-

tillbehören. Denna skillnad och motiven bakom att införa ett undantag för industritillbehören 

behandlas i detta kapitel. För de allmänna fastighetstillbehören och byggnadstillbehören 

uppställs krav på att föremålet har anbragts för stadigvarande bruk respektive är ägnat till 

stadigvarande bruk. Detta stadigvaranderekvisit beskrivs i kapitel 3. I kapitlet diskuteras vidare 

avsaknaden av stadigvaranderekvisit vad gäller industritillbehören samt vilken betydelse och 

innebörd detta har. Kapitel 4 fokuserar på vilka olika föremålstyper som kan utgöra tillbehör, 

uppdelat efter vilka föremål som kan falla inom respektive tillbehörsbegrepp. En stor del av 

kapitlet upptas av industritillbehörsbegreppet med fokus på vilka föremål som kan utgöra 

potentiella industritillbehör samt vilka föremål som uttryckligen undantas. I detta kapitel 

behandlas också gränsdragningarna av industritillbehörsbegreppet i förhållande till lös 

egendom och i förhållande till allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Särskilt 

tydligt framkommer gränsdragningsproblematiken vid skalbyggnader. Sådana byggnader 

behandlas därför särskilt ingående i kapitel 4. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 som innehåller 

                                                      
18 Simon-Almendal, s. 142 f. 
19 Se t.ex. tingsrättens dom samt justitiesekreterarens betänkande i NJA 2017 s. 113. 
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en analys av dagens industritillbehörsbegrepp ur ett de lege ferenda-perspektiv. Ett antal förslag 

på hur regleringen skulle kunna göras mer ändamålsenlig presenteras, och avslutningsvis åter-

kopplas till de inledningsvis uppställda frågeställningarna.  
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2. Ägarkongruens 

 

2.1 Inledning 

Tre typer av tillbehör kan skapas enligt JB. De allmänna fastighetstillbehören utgörs enligt 2 

kap. 1 § JB av byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastig-

heten för stadigvarande bruk. På rot stående träd och andra växter samt naturlig gödsel räknas 

hit, liksom byggnad eller anläggning uppförd på ett servitut tillhörande fastigheten. Såsom 

byggnadstillbehör hör enligt 2 kap. 2 § JB fast inredning och annat varmed byggnaden blivit 

försedd om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.  

 

Om fastigheten 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 verk-

samheten huvudsakligen på denna, s.k. industritillbehör. Undantag härifrån medges om 

fastighetsägaren avgett förklaring om att egendomen inte ska utgöra industritillbehör enligt 24 

kap. JB, fordon, kontorsutrustning och handverktyg.  

 

Utöver att rekvisiten i respektive bestämmelse ska vara uppfyllda krävs också att det s.k. ägar-

kongruenskravet stadgat i 2 kap. 4 § JB är uppfyllt för att ett tillbehör ska föreligga. Kravet kan 

som en utgångspunkt beskrivas som att fastighetsägaren själv ska tillföra ett föremål för att 

föremålet ska utgöra ett fastighetstillbehör. Ett föremål som inte utgör ett fastighetstillbehör, 

trots att det har ett fysiskt samband med fastigheten, utgör lös egendom, emellanåt betecknat 

fast sak, 1 § 1 st. 2 konsumenttjänstlagen (1985:716). Reglerna är i stort sett desamma för de 

olika tillbehörssorterna, men innehåller ett betydelsefullt undantag vad gäller industri-

tillbehören. Ägarkongruenskravet aktualiseras i framför allt två situationer, den ena att föremål 

tillförs av annan än fastighetsägaren, den andra att fastighetsägaren tillför föremål som tillhör 

annan.20 

 

2.2 Föremål som tillförs av annan än fastighetsägaren 

2.2.1 Allmänt 

Det är inte bara en fastighetsägare som nyttjar en fastighet, utan t.ex. hyresgäster och 

arrendatorer kan nyttja den. Det är därför inte ovanligt att någon annan än fastighetsägaren 

                                                      
20 Prop. 1966:24, s. 75; Victorin & Hager, s. 75–80.  
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tillfogar föremål som kan utgöra potentiella tillbehör till fastigheten. Av 2 kap 4 § 1 st. JB följer 

att om ett föremål tillförs av nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren förblir 

föremålet lös egendom. Det kan t.ex. röra sig om att en bostadsarrendator bygger ett hus på 

fastigheten, eller att en hyresgäst tillfogar föremål som skulle kunna utgöra byggnadstillbehör. 

Ett inte ovanligt exempel är att en hyresgäst sätter in en spis i ett hus som hyresgästen hyr. 

Spisen kommer inte att bli ett byggnadstillbehör, och hyresgästen bibehåller äganderätten till 

spisen. När hyresgästen flyttar får den ta med sig spisen, men har skyldighet att återställa 

lägenheten och ersätta eventuell kvarstående skada som uppkommit genom infogandet eller 

borttagandet, jfr 12 kap. 24 § JB.21 Om hyresgästen avflyttar och dröjer med att avlägsna 

föremålet, kan detta komma att uppgå i fastigheten.22  

 

I 2 kap. 4 § 1 st. JB stadgas ett undantag från huvudregeln att ett föremål inte blir tillbehör om 

det är någon annan än fastighetsägaren som tillfört föremålet. Om föremålet och fastigheten 

senare kommer i samma ägares hand blir föremålet tillbehör. Så kan t.ex. ske om fastighets-

ägaren köper föremålet i fråga. Det kan också inträffa när en arrendator byggt ett hus på en 

fastighet och sedan förvärvar fastigheten. När arrendatorn äger såväl huset som fastigheten har 

de kommit i samma ägares hand och därmed blir även huset fast egendom.23 Föremålet och 

fastigheten behöver inte nödvändigtvis komma i samma ägares hand genom ett uttryckligt 

överlåtelseavtal. Det kan istället framgå endast av omständigheterna att ett förvärv har skett, 

t.ex. om en hyresgäst skadat något i en hyrd lägenhet och ersätter detta med ett nytt föremål. 

När det inte längre råder någon inkongruens i äganderättsförhållandena upphör sakrätter som 

varit giltiga i föremålet när det utgjorde lös egendom att gälla.24 

 

2.2.2 Undantag vid accession 

Att ett föremål inte blir tillbehör för att någon annan än fastighetsägaren har tillfogat det, kan 

vålla problem om ett föremål är svårt att avlägsna. Ett exempel är det inte helt ovanliga att en 

hyresgäst sätter upp nya tapeter. Tapeterna skulle då enligt huvudregeln inte bli tillbehör och 

äganderätten kvarstå hos hyresgästen, vilket vore opraktiskt eftersom de inte gärna kan tas ned 

utan att bli förstörda. Genom de allmänna reglerna om accession görs därför undantag från 

                                                      
21 Westerlind, s. 164. Jfr RH 2001:80 ang. arrende där en återställandeplikt ansågs följa av allmänna 

rättsgrundsatser (här dock rörande båtar och pråmar). 
22 NJA 1962 s. 492. 
23 Victorin & Hager, s. 77. 
24 Westerlind, s. 165. 
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ägarkongruenskravet i 2 kap. 4 § JB, och nyttjanderättshavaren bibehåller inte äganderätten.25 

Föremålet ifråga blir genom accessionen tillbehör. Några uttryckliga lagregler om accession 

finns inte, utan de är snarare ofixerade regler.26 Institutet kan kort beskrivas som ett bortfall av 

sakrättsliga anspråk i föremålet vid sammanfogande.27 Accession har bl.a. diskuterats av 

Högsta domstolen i NJA 2002 s. 561, där två makar i egenskap av hyresgäster låtit bygga en 

tillbyggnad på en mangårdsbyggnad belägen på en fastighet som ägdes av makarnas barn. Till-

byggnaden överläts sedan till barnen som gåva. Fråga uppkom huruvida byggnaden utgjorde 

fast eller lös egendom, vilket fick betydelse för beskattningen av gåvan. Domstolen uttalade 

vad gäller tillbehörsreglerna att ett undantag från huvudregeln om att ett föremål som 

nyttjanderättshavare tillfört fastigheten inte hör till fastigheten måste göras när det infogade 

föremålet inte utan väsentlig värdeförstörelse kan avlägsnas från byggnaden. Tillbyggnaden 

ansågs därmed ha blivit en del av fastigheten och tillhörde fastigheten. Tidpunkten för när till-

byggnaden uppgick i fastigheten ansåg domstolen vara redan när tillbyggnaden infogades 

(något äganderättsförbehåll hade inte gjorts). Detta var vid en tidigare tidpunkt än när gåvo-

brevet upprättades.  

 

I doktrin har uppmanats till försiktighet när det gäller att tillämpa accession för att ett föremål 

ska bli fastighetstillbehör, eftersom huvudregeln är att det måste föreligga kongruens mellan 

den som tillför föremålet och den som äger fastigheten.28 I NJA 1986 s. 513 illustreras vilka 

svårigheter som kan uppkomma när någon annan än fastighetsägaren har tillfört föremål som 

sedan visar sig vara svåra att ta bort. I rättsfallet hade en person utfört arbeten på sin sambos 

fastighet, bl.a. byggt ett staket, gjutit en yttertrappa och lagt om taket. När relationen tog slut 

ville sambon ta med sig vad han byggt. Högsta domstolen uttalade att man fick förutsätta att en 

överlåtelse till fastighetsägaren hade skett, och hänvisade till att det vore både opraktiskt och 

från allmän synpunkt olämpligt att låta äganderätten kvarstå hos den som tillfört föremålen. 

Domstolen tillämpade med andra ord inte accessionsreglerna rakt av utan hänvisade snarare till 

en överlåtelsepresumtion.29 Det avgörande i målet var således om äganderätten till föremålen 

hade gått över från den ena sambon till den fastighetsägande sambon.30 Den överlåtelse-

                                                      
25 Victorin & Hager, s. 76; Westerlind, s. 165. 
26 Strömgren, s. 28, Victorin & Hager, s. 76.  
27 Strömgren, s. 28. 
28 Victorin & Hager, s. 76. 
29 Almgren har pekat på risker med en sådan överlåtelsepresumtion. En risk är att man på tveksamma grunder 

presumerar eller fingerar att en överlåtelse till fastighetsägaren har ägt rum, i syfte att skydda borgenärer. 

Densamme argumenterar istället för att man frånkänner äganderättsanspråk verkan mot tredjeman. Se Almgren, 

s. 49.  
30 Almgren, s. 41.  
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presumtion HD tog fasta på kan möjligen brytas om sambon förbehållit sig äganderätten till 

föremålen eller på annat sätt gett uttryck för att någon överlåtelse inte vad avsedd.31  

 

2.2.3 Samäganderätt till fastigheten 

Ytterligare svårigheter kan uppstå om det råder samäganderätt till en fastighet, men endast en 

av ägarna tillför fastigheten ett föremål. Ett exempel är om två makar äger en fastighet med 

samäganderätt, och endast den ena maken uppför ett hus på fastigheten.32 Innebär det att någon 

annan än fastighetsägaren har tillfogat föremålet, och att detta då inte ska ses som tillbehör? 

Frågan har tagits upp av Högsta domstolen i NJA 2014 s. 35, som kommit fram till att om 

endast en av samägarna tillför ett föremål är föremålet i princip inte ett fastighetstillbehör. Men 

med det sagt uppställde HD också en presumtion för att om endast en av samägarna tillför ett 

föremål ska det förutsättas att detta gjorts för samtliga samägares räkning. Föremålet blir 

därmed tillbehör, om inte omständigheterna i det enskilda fallet talar emot. Det blir i rättsfallet 

tydligt att man vid tillfogandet av ett föremål måste se till i vems intresse tillfogandet görs.  

 

2.2.4 Särskilt om samma ägares hand och företagshypotek 

Som har nämnts ovan blir ett föremål som tillförts en fastighet av någon annan än fastighets-

ägaren tillbehör till fastigheten först när föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand 

(2 kap. 4 § 1 st. JB). Om föremålet i fråga omfattas av företagshypotek uppställs emellertid 

ytterligare krav i 2 kap. 4 § 2 st. JB för att det ska bli tillbehör. Ett företagshypotek är enligt 2 

kap. 1 § lag (2008:990) om företagshypotek en säkerhet i ett företags lösa egendom, med vissa 

i lagen uppräknade undantag. Den situation som regleras i JB är att ett föremål som omfattas 

av företagshypotek tillförs en fastighet av någon annan än fastighetsägaren (normalt 

näringsidkaren som upplåtit företagshypoteket och som föremålet omfattas av). Om föremålet 

och fastigheten kommer i samma ägares hand, t.ex. om fastighetsägaren köper föremålet, blir 

föremålet tillbehör först när det inte längre omfattas av företagshypoteket. I förhållande till 2 

kap. 4 § 1 st. JB räcker det med andra ord inte att ett föremål som omfattas av företagshypotek 

kommit i samma ägares hand för att det ska bli ett fastighetstillbehör, utöver det måste föremålet 

ha upphört att omfattas av företagshypoteket. I 2 kap. 4 § 2 st. JB stadgas också att föremålet 

blir tillbehör om det kommer i samma ägares hand genom att näringsidkaren (som lämnat 

företagshypoteket som säkerhet) förvärvar fastigheten, och det förflutit sex månader sedan 

                                                      
31 Almgren, s. 42.  
32 A.a., s. 40. 
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näringsidkaren sökte lagfart på fastigheten. Genom dessa extra bestämmelser i 2 kap. 4 § JB får 

en panthavare som beviljat ett lån med säkerhet i företagshypoteket ett skydd för sin ställning 

som borgenär.  

 

2.2.5 Vem ska anses ha tillfört ett föremål till fast egendom? 

För att avgöra om ett föremål är ett tillbehör är det som framgått av central betydelse vem som 

tillfört föremålet till fastigheten. Eftersom huvudregeln är att det måste vara fastighetsägaren 

som tillför ett föremål till fastigheten för att tillbehör ska bildas måste man se till om det är 

fastighetsägaren eller någon annan som t.ex. installerat ett föremål. Några ytterligare ord om 

tillföranderekvisitet behöver tilläggas.  

 

Många av de klassiska tillbehören måste installeras av en behörig person, och kan därför inte 

rent fysiskt tillföras fastigheten av fastighetsägaren. Ett i praktiken vanligt förekommande fall 

är att en installatör kopplat in en tvättmaskin. 33 Att dessa föremål inte skulle bli tillbehör för 

att någon annan än fastighetsägaren installerat dem skulle leda till orimliga konsekvenser. Av 

denna anledning gäller att om någon annan än fastighetsägaren tillför föremålet, på fastighets-

ägarens uppdrag, blir föremålet ändå tillbehör. Det kan också beskrivas som att även om till-

förandet inte rent faktiskt skett av fastighetsägaren så har det skett i fastighetsägarens intresse.  

 

Det är inte i alltid självklart vem som ska anses ha tillfört ett föremål till en fastighet. Detta var 

frågan i NJA 2015 s. 961. Rättsfallet rörde bättre rätt till teleledningar och tillhörande utrustning 

inom en fastighet. Frågan hade uppkommit i samband med att den bostadsrättsförening som 

innehade tomträtt på fastigheten bytt teleoperatör, och både föreningen och den tidigare 

operatören hävdade bättre rätt till teleledningarna. Teleledningarna hade installerats år 1970 av 

Televerket, vars anläggningar efter överlåtelse övergick på den tidigare operatören. Den 

tidigare operatören ansåg sig därför ha bättre rätt till ledningarna. Bostadsrättsföreningen gjorde 

i första hand gällande att teleledningarna hade tillförts av föreningen eftersom de tillkommit i 

föreningens intresse. I andra hand gjorde föreningen gällande att ledningarna uppgått i 

fastigheten till följd av accession. Vad gällde accessionsfrågan ansåg domstolen att accession 

som huvudregel inte kan komma i fråga när föremålet, d.v.s. teleledningarna, utgör en del av 

en sammanhållen helhet som finns på flera fastigheter med olika ägare. Ledningarna tillhörde 

ett fast telenät som sträckte sig över flera fastigheter med flera olika ägare, och accession var 

                                                      
33 Victorin & Hager, s. 76. 
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därför inte möjlig. Domstolen uttalade därefter att det följer av förarbetena att det vid 

bedömningen av vem som tillfört föremålet ska prövas i vems intresse tillförandet skett. Vid 

intresseprövningen kan beaktas omständigheter som vem som fattat beslutet, vem som har 

betalat, vem som har nyttan, vem som ansvarar för drift och underhåll samt vad som åsyftats i 

fråga om ägandet. Vem som rent fysiskt utfört själva anbringandet ansåg domstolen vara av 

underordnad betydelse. I det aktuella fallet vägde domstolen in att Televerket år 1970 hade 

ensamrätt till telenätet och därmed hade monopol på nätet. Televerket ägde dessutom all 

utrustning inklusive telefonerna. Bostadsrättsföreningen kunde ha haft vissa kostnader för 

installationen, men det var Televerkets personal som utförde den. Slutligen hade Televerket 

intresse av att ha så många abonnenter som möjligt, och föreningens intresse av att de boende 

anslöts till telenätet ansågs underordnat. Slutligen ansågs kablarna tillförda av Televerket, och 

eftersom de därmed inte var tillförda av fastighetsägaren hade de inte uppgått i den fasta 

egendomen.  

 

Sammanfattningsvis kan det uppkomma situationer då det inte är uppenbart vem som ska anses 

ha tillfört ett föremål till en fastighet. Detta framkommer inte minst i ovan beskrivna rättsfall. 

Såsom framhålls i rättsfallet kan vid prövningen beaktas vissa omständigheter, bl.a. vem som 

har betalat föremålet och vad som åsyftats i fråga om ägandet. Vem som rent fysiskt installerar 

föremålet är av mindre betydelse.  

 

2.3 Fastighetsägaren tillför fastigheten egendom som tillhör annan 

2.3.1 Allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör 

Utöver att någon annan än fastighetsägaren kan tillfoga fastigheten egendom, kan också 

fastighetsägaren tillfoga egendom som fastighetsägaren själv inte äger. Detta kan röra t.ex. hyrd 

egendom eller egendom som förvärvats under återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll. 

 

Huvudregeln är att egendom som fastighetsägaren tillfogar fastigheten men som denne själv 

inte äger blir fast egendom, trots inkongruens mellan ägandet av fastigheten och föremålet. 

Detta följer av 2 kap. 4 § 1 st. JB. Denna regel gäller för gäller allmänna fastighetstillbehör och 

byggnadstillbehör. Den sakrättsliga konsekvensen blir därmed att föremålet uppgår i den fasta 

egendomen och förlorar sin karaktär av lös egendom. Detta kan aktualiseras om fastighets-

ägaren fogat ett föremål till fastigheten som är hyrt eller införskaffat med äganderättsförbehåll. 

Detta får förstås betydelse för borgenärer med panträtt i fastigheten och potentiella köpare av 
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fastigheten, och systemet innebär ett långtgående hänsynstagande gentemot desamma. För 

uthyrare och avbetalningssäljare, liksom innehavare av företagshypotek i sådan egendom, 

innebär det en rättsförlust. 

 

I 2 kap. 5 § 1 st. JB regleras de obligationsrättsliga verkningarna av återtagandeförbehåll eller 

äganderättsförbehåll knutna till potentiella allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. 

Om fastighetsägaren införskaffar ett föremål förenat med återtagandeförbehåll eller ägande-

rättsförbehåll och sedan fogar det till fastigheten, så att det enligt 2 kap. 1–2 §§ JB utgör 

tillbehör, kommer förbehållet inte att stå sig. Återtagande- eller äganderättsförbehåll gäller 

således inte ens mellan köparen och säljaren när köparen tillfört föremålet till sin fastighet så 

att det utgör ett allmänt fastighetstillbehör eller ett byggnadstillbehör.34 För säkerhets skull 

reglerar 2 kap. 5 § 2 st. situationen att parterna betecknat avtalet som hyresavtal eller liknande 

med syftet att den som hyr föremålet ska bli ägare till det. Enligt bestämmelsen ska detta inte 

föranleda någon annan bedömning än om ett förbehåll uttryckligen skrivits in. Den 

bakomliggande tanken är att avtalet inte ska få några obligationsrättsliga verkningar, och det 

ska inte vara möjligt att gå runt detta, oavsett hur avtalet betecknas.35 Ett ”äkta” hyresavtal eller 

leasingavtal ska däremot bedömas annorlunda vad gäller de obligationsrättsliga verkningarna. 

Ett sådant har obligationsrättslig verkan, och ägaren till föremålet kan få tillbaka det genom 

handräckning.36 Den sakrättsliga aspekten regleras dock fortfarande av 2 kap. 4 § JB. 

 

2.3.2 Industritillbehör 

Om fastighetsägaren tillför fastigheten egendom som tillhör annan blir föremålet ett tillbehör 

till fastigheten (2 kap. 4 § 1 st. 1 men. JB). Detta är huvudregeln beträffande tillförande av 

annans egendom till fastigheten och träffar allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. 

Från denna huvudregel görs ett särskilt undantag för industritillbehör. Av 2 kap. 4 § 1 st. 2 men. 

JB följer att om ett föremål som enligt 3 § kan höra till fastigheten tillförs av fastighetsägaren 

utan att han eller hon ägde föremålet, hör föremålet inte till fastigheten. Detta kan också 

uttryckas som så att det krävs ägarsamband för att ett potentiellt industritillbehör verkligen ska 

                                                      
34 Att föremålet ska ha tillförts fastigheten uppfattas i allmänhet som att ägarförbehållet gäller intill dess 

fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet. Tolkningen av begreppet tillfört ska sökas i anknytningsrekvisiten 

i respektive tillbehörsbestämmelse. Det har bl.a. diskuterats om det för byggnadstillbehör därmed krävs att 

föremålet infogats eller bragts på plats för att ägarförbehållet ska upphöra att gälla, eller om det räcker att de har 

levererats utan att ha hunnit anbringas som tillbehör. Det senare synes inte vara fallet, vilket bl.a. leder till att 

ägarförbehållet är giltigt om köparen i fråga avser inte behålla eller själv bruka föremålet. Adlercreutz, s. 10 ff. 
35 Victorin & Hager, s. 78. 
36 A.a., s. 79. 
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vara tillbehör till fastigheten.37 Av 2 kap. 4 § 1 st. 3 men. JB följer också att ett föremål som 

fastighetsägaren tillfört fastigheten, och som kan utgöra industritillbehör, inte hör till 

fastigheten om det är förenat med villkor om att överlåtaren har rätt att återta föremålet om 

förvärvaren åsidosätter sina skyldigheter enligt överlåtelseavtalet. Detta träffar ägarförbehåll, 

återtagandeförbehåll och hävningsförbehåll. Reglerna aktualiseras främst i två typfall, det första 

när fastighetsägaren tillför hyrd eller leasad egendom, det andra när fastighetsägaren tillför 

egendom som är köpt med äganderättsförbehåll.38 Avtal om leasing eller äganderättsförbehåll 

är vanligt förekommande när det gäller industriell utrustning, och bestämmelsen är därför 

praktiskt betydelsefull. I vissa fall torde det vara en förutsättning för att driva verksamheten att 

t.ex. en ny verksamhetsutövare kan hyra in industriella maskiner. Hyra av industriell egendom 

skulle avsevärt försvåras om uthyraren inte hade en verksam separationsrätt till egendomen som 

kan säkerställa att uthyraren får tillbaka egendom om den som hyr utrustningen t.ex. går i 

konkurs.39 Men bestämmelsen medför också att vissa föremål visar sig inte vara tillbehör, trots 

att de yttre förhållandena ger sken av att så är fallet.40  

 

Det bör också tilläggas att det kan vara den som äger föremålet, t.ex. uthyraren, som tillför det 

till fastigheten. Det kan vara fallet t.ex. när en mätapparat installeras av ett elbolag. Sådana fall 

regleras av 2 kap. 4 § 1 st. 1 men. Mätapparaten kommer inte att uppgå i fastigheten. När det i 

själva verket är uthyraren som utfört installationen i sitt eget intresse finns ingen anledning att 

särskilja systemet för de olika tillbehörstyperna. Men inte sällan är det hyrda föremålet monterat 

i fastighetsägarens intresse, och då kan det ligga närmast till hands att se det som att det är 

fastighetsägaren som har tillfört föremålet.41  

 

De obligationsrättsliga verkningarna av att fastighetsägaren tillfogar fastigheten ett föremål 

förenat med återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll stadgas i 2 kap. 5 § JB. Enligt 

bestämmelsen är sådana villkor inte giltiga när det gäller allmänna fastighetstillbehör och 

byggnadstillbehör. Av 2 kap. 5 § e c. följer att återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll 

har obligationsrättslig verkan om det är knutet till ett industriföremål.  

 

                                                      
37 Strömgren, s. 364. 
38 Westerlind, s. 166–167. 
39 Victorin & Hager, s. 79. 
40 Westerlind, s. 168 not. 36. 
41 A.a., s. 169. 
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2.3.3 Varför ett särskilt undantag för industritillbehör? 

Att ovan behandlade undantag endast träffar industritillbehör gör att det finns en betydelsefull 

skillnad mellan de olika tillbehören. Ett motiv till denna reglering är att det skulle innebära 

otrygghet för den allmänna omsättningen vid kreditaffärer med maskiner och annan industri-

utrustning om t.ex. äganderättsförbehåll inte stod sig sakrättsligt. En sådan ordning skulle 

riskera att öka kraven på kontant likvid, och det anses kunna försämra industriidkarens 

situation. I förarbetena uttalades dessutom att det var viktigt att underlätta för avbetalnings-

köpen inom industrin, vilka otvivelaktigt ansågs ha en viktig funktion.42  

 

Uthyrningsverksamhet, s.k. leasing, som redan vid införandet av undantagsbestämmelsen blivit 

vanligt förekommande inom industrin, kan dra stor nytta av att äganderättsförbehåll är giltiga. 

Men eftersom leasing förekommer även av andra tillbehör än industritillbehör har det betraktats 

som en obefogad begränsning av skyddet för uthyrare att undantaget endast träffar 

industritillbehör.43 Det har framförts att leasing förekommer inom andra näringsgrenar, t.ex. 

lantbruksnäringen, och att nämnda undantag därför bör omfatta även andra tillbehör. I 

sammanhanget har påpekats att inte enbart förekomsten av leasing motiverar att just föremål 

som kan utgöra industritillbehör inte ska höra till fastigheten om de tillförs av fastighetsägaren, 

men ägs av någon annan.44  

 

Utöver hänvisningen till ökande leasing och avbetalningsköp har också den varierande graden 

av yttre anknytning för de olika tillbehörskategorierna anförts som motiv till undantaget för 

industritillbehör.45 Om ett hyrt föremål infogats i fastigheten i sådan grad att det utgör ett 

allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör ska inte uthyraren kunna göra anspråk på 

föremålet i enlighet med uthyrningskontraktet. Industritillbehör kan ha en vagare anknytning 

till fastigheten. Men också denna motivering, grundad på graden av anknytning till fastigheten, 

har mött kritik. Industritillbehör har nämligen också ofta ett starkt band till fastigheten. Det kan 

också påpekas att banden vad beträffar byggnadstillbehör i 2 kap. 2 § JB kan vara väldigt 

varierande (mer om detta nedan i avsnitt 3.2). Det kan röra sig om såväl fasta inredningsdetaljer, 

t.ex. en inbyggd mikrovågsugn, som andra föremål som anses vara byggnadstillbehör trots att 

de saknar anknytning till själva byggnaden, t.ex. nycklar.46  

                                                      
42 Prop. 1966:24 s 78. 
43 Westerlind, s. 169. 
44 A.a., s. 170. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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En anledning att godta upplåtares och avbetalningssäljares separationsrätt är att det sällan 

framgår på vilken fastighet som föremålet ska placeras. Motpartens rätt till den fastighet där 

motparten väljer att placera föremålet – äganderätt eller nyttjanderätt – kan alltså påverka 

separationsrätten. För byggmaterial och för typiska inredningsdetaljer som vvs-system och 

vitvaror får denna slumpmässighet nog tålas, inte minst eftersom det skulle verka störande för 

byggnaders funktionalitet. För maskiner och annan industriell utrustning, som ju ofta är dyr om 

den inte köpts (utan förbehåll), skulle infogande av föremålet på en av motparten ägd fastighet 

utan specialregeln för industriföremål skapa svårförutsebarhet. Utan specialregeln skulle 

separationsrätten kunna förloras helt utanför upplåtarens eller avbetalningssäljarens kontroll, 

och så även om motparten haft för avsikt att respektera upplåtarens eller avbetalningssäljarens 

rätt men i rent förbiseende om regelsystemet placerat föremålet på sin egen fastighet. Med de 

nuvarande reglerna tryggas separationsrätten till industriföremål.      

 

  



 21 

3. Stadigvarande 

 

3.1 Inledning 

För att ett föremål ska utgöra ett allmänt fastighetstillbehör krävs enligt 2 kap. 1 § JB att det har 

anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. I 2 kap. 2 § JB om byggnadstillbehör 

uppställs också krav på stadigvarande bruk, nämligen att den fasta inredning eller annat varmed 

byggnaden blivit försedd är ägnat till stadigvarande bruk. Vad gäller industritillbehör uppställs 

däremot inget stadigvaranderekvisit i bestämmelsen 2 kap. 3 § JB. Ska detta tolkas som att det 

potentiella industritillbehöret inte behöver vara avsett för stadigvarande bruk på fastigheten? 

Kan i själva verket en avsikt att föremålet ska brukas stadigvarande på fastigheten utesluta att 

det är ett industritillbehör? I detta avsnitt ska stadigvaranderekvisiten i 2 kap. 1–2 §§ JB 

behandlas, samt avsaknaden av stadigvaranderekvisit i 2 kap. 3 § JB diskuteras.  

 

3.2 Stadigvaranderekvisiten i 2 kap. 1–2 §§ JB 

Ett föremål ska enligt 2 kap. 1 § JB ha anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk för att 

få karaktär av allmänt fastighetstillbehör. Att föremålet ska ha anbragts inom fastigheten 

uppställer ett krav på fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Kravet på anbringande 

ska dock inte uppfattas som allt för strikt, utan kan beskrivas som ett ändamålsenligt 

anbringande. Anbringandet ska ha skett så att föremålet kan användas på avsett sätt. Föremålet 

behöver inte ha ett direkt samband med marken, vilket gör att t.ex. ett järnvägsspår på syllar 

kan vara fastighetstillbehör. Det behöver inte heller vara fastsatt i marken, t.ex. kan en oljetank 

som vilar på marken genom sin tyngd vara ett fastighetstillbehör. Däremot kan ett föremål som 

är alltför lätt att flytta inte betraktas som ett allmänt fastighetstillbehör. Det kan inte heller 

betraktas som tillbehör om det är försett med hjul, t.ex. en husvagn.47 Utöver kravet på 

ändamålsenligt anbringande måste anbringandet ha skett för stadigvarande bruk, vilket innebär 

att föremålet ska brukas mer permanent på fastigheten eller åtminstone för en längre tid. Ett 

föremål som är tillfälligt anbragt eller uppfört på fastigheten, såsom byggbodar eller tillfälliga 

försäljningsstånd, är därför inte att betrakta som allmänna fastighetstillbehör. Att ett föremål är 

flyttbart utesluter däremot inte att det uppfyller stadigvaranderekvisitet. Det har ansetts vara 

fallet gällande pontonbryggor, som visserligen varit flyttbara, men som varit fast förankrade 

och anbragda för stadigvarande bruk i en småbåtshamn.48 Samma bedömning har gjorts i 

                                                      
47 Victorin & Hager, s. 69. 
48 RH 1986:84. 



 22 

rättspraxis när det gäller en silo, som ansetts vara en anläggning för stadigvarande bruk trots att 

den möjligen kunnat flyttas.49 

 

Det har hävdats att stadigvarandekravet inte var avsett att omfatta byggnader, men att ett 

redigeringsmisstag vid tillkomsten av 1970 års JB medförde att kravet enligt ordalydelsen även 

omfattar byggnader.50 Det kan diskuteras om ståndpunkten är hållbar. En sak är att 

departementschefen 1970 möjligen inte insåg att det inte föreskrevs något stadigvaranderekvisit 

för byggnader i 1966 års lag, en annan sak är att departementschefen då inte skulle ha förstått 

sitt eget lagförslag. Därför får man anta att stadigvaranderekvisitet faktiskt omfattar byggnader. 

 

Fast inredning och annat som en byggnad försetts med utgör byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 

§ JB om tillförandet är ägnat för stadigvarande bruk. Kravet på att byggnaden ska ha blivit 

försedd med föremålet uppfylls först och främst av föremål som har ett fysiskt samband med 

byggnaden, d.v.s. inmonterade föremål såsom ledstänger, vattenledningar m.m.51 Uttrycket 

sträcker sig emellertid längre än till inmonterade föremål, och omfattar även föremål som 

naturligt hör till byggnaden, t.ex. brandmaterial och nycklar. Om det krävs montering för att 

föremålet ska fungera på avsett vis fordras dock att föremålet monteras. Således är t.ex. en hiss 

som står löst på golvet och väntar på inmontering inget byggnadstillbehör. Om den däremot 

monterats ned tillfälligt för reparation förlorar den inte sin karaktär av byggnadstillbehör.52 

Kravet på stadigvarande bruk ska tolkas objektivt, och styrs inte av vad den enskilde fastighets-

ägaren har haft för syfte med att förse fastigheten med föremålet. Enligt förarbetena ska man se 

till om föremålet framstår som en typisk inredningsdetalj med hänsyn till byggnadens bestående 

huvudsakliga användningsområde. Föremålet ska vara av sådan typ att man bör kunna anta att 

en ny ägare eller nyttjare av fastigheten har behov av föremålet.53 Detta brukar beskrivas som 

att det krävs ändamålsgemenskap mellan fastigheten och föremålet för att föremålet ska kunna 

utgöra ett byggnadstillbehör.54 Sammanfattningsvis kan beträffande byggnadstillbehören sägas 

att det föreligger ett krav på ett yttre samband mellan föremålet och byggnaden och ett krav på 

objektivt ändamålssamband mellan föremål och byggnad.55 

 

                                                      
49 NJA 1985 s. 365. 
50 Håstad, s. 48; Gustafsson, s. 15. 
51 Victorin & Hager, s. 70.  
52 Ibid. 
53 Prop. 1966:24, s. 90. 
54 Victorin & Hager, s. 71; Westerlind, s. 140. 
55 Strömgren, s. 37.  
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3.3 Avsaknad av stadigvaranderekvisit i 2 kap. 3 § JB 

Avsikten med industritillbehörsbestämmelsen i 2 kap. 3 § JB har varit att industritillbehören 

ska omfatta den tyngre och mer permanenta maskinella utrustningen. Detta kan uttryckas med 

att föremålet ska ha en viss anknytning till fastigheten. Några uttryckliga krav på att föremålet 

ska vara fast infogat i fastigheten uppställs inte i lagbestämmelsen. Föremålet kan tvärtom vara 

flyttbart, t.ex. en vagn på en lokal bana på fastigheten.56 Det diskuterades vid införandet av 

bestämmelsen huruvida ett krav på fast förankring skulle införas. Ett sådant krav ansågs dock 

olämpligt eftersom den tekniska utvecklingen av de föremål som kan komma att utgöra industri-

tillbehör kan vara snabb. Det ansågs därför inte lämpligt att försöka avgränsa industritillbehörs-

begreppet genom att specificera kategorier utifrån hur fast anknutna de är.57 

 

Stadigvaranderekvisitet för allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör kan 

sammanfattas som ett krav på att föremålet är tänkt att brukas permanent och att föremålet 

objektivt sett ska komma till nytta för kommande ägare av fastigheten. Men något motsvarande 

krav på stadigvarande bruk uppställs inte i lagtexten när det gäller industritillbehör i 2 kap. 3 § 

JB. Ska detta tolkas som att det saknas krav på att föremålet ska vara ägnat för stadigvarande 

bruk? Utesluter det att föremålet utgör ett industritillbehör om det är ägnat för stadigvarande 

bruk?  

 

I förarbetena till 1966 års lag diskuteras frånvaron av stadigvaranderekvisitet, och en jämförelse 

med byggnadstillbehören görs. Det uttalas att om en fabriksbyggnad har viss industriell 

utrustning kommer denna utrustning att utgöra byggnadstillbehör istället för industritillbehör 

om den anses stadigvarande placerad i byggnaden. Industriell utrustning utgör således inte 

industritillbehör om den antingen försetts en byggnad för stadigvarande bruk, eller om den 

anbringats i en fastighet för stadigvarande bruk.58 Men man menar också att det bara är föremål 

som är ”typiska för fabriksrörelse i allmänhet” som kommer att betraktas som byggnads-

tillbehör istället för industritillbehör. Detta motiveras med att övriga föremål, d.v.s. industriell 

utrustning som inte är typiska för fabriksrörelse i allmänhet, inte kan anses stadigvarande 

eftersom de får antas skifta med ägare och produktionsinriktning. Därför vore det att alltför 

snävt avgränsa industritillbehören på samma sätt som byggnadstillbehören.59 I förarbetena 

                                                      
56 Victorin & Hager, s. 74.  
57 Prop. 1966:24 s. 69. 
58 Strömgren, s. 364–365. 
59 Prop. 1966:24, s. 69. 
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uttalades också att stadigvaranderekvisitet i 2 kap. 2 § JB normalt är svårt att tillämpa på typiska 

industritillbehör såsom maskiner, eftersom utrustningen då ska vara så typisk att en efterföljare 

i fabrikslokalen kan antas ha användning för den. Detta förutsattes innebära att maskiner, 

redskap m.m. i det stora flertalet fall inte blir att betrakta som byggnadstillbehör. Föremål som 

däremot har till syfte att göra själva fabrikslokalen brukbar för industriell verksamhet i 

allmänhet, såsom fläktmaskinerier och kylsystem som är till nytta för varje industriidkare, ska 

bedömas som stadigvarande i den bemärkelse som avses i 2 kap. 2 § JB och utgöra byggnads-

tillbehör.60 Sammanfattningsvis får uttalandena i förarbetena tolkas som att om ett föremål 

syftar till att göra själva byggnaden brukbar för industriell verksamhet i allmänhet är byggnads-

tillbehör, men om det endast kommer den aktuella verksamheten till nytta är det snarare ett 

industritillbehör. 

 

Enligt ovan torde det därför vara klart att ett krav på stadigvarande bruk direkt motsvarande det 

som finns i 2 kap. 1 och 2 §§ JB inte åsyftats av lagstiftaren när det gäller industritillbehören. 

Det uppställs inget uttryckligt krav på att industritillbehöret ska vara av sådan karaktär att en 

efterföljande fastighetsägare ska ha nytta av det. Om det är stadigvarande kan det endast vara 

stadigvarande för den aktuella industriella verksamheten, annars riskerar maskinen eller 

utrustningen att kategoriseras som ett annat tillbehör än industritillbehör. Frågan är om detta 

innebär att helt icke-stadigvarande föremål som införskaffats till verksamheten för temporära 

bruk, kan utgöra industritillbehör. Några slutsatser om betydelsen av avsaknaden av rekvisitet 

”stadigvarande bruk” kan inte dras utan att se till de bakomliggande motiven till industri-

tillbehörsbestämmelsen. Tanken är nämligen att industritillbehörsbegreppet ska omfatta den 

tyngre och mer permanenta maskinella utrustningen.61 Det kan te sig något motsägelsefullt att 

industriell utrustning å ena sidan ska vara tung och permanent, å andra sidan inte vara ägnad 

för stadigvarande bruk. Hur är något permanent om det inte är stadigvarande? Det får därför 

antas att visst stadigvarande bruk kan och måste åsyftas med den industriella utrustningen för 

att den ska anses vara industritillbehör. Det är nämligen svårt att tänka sig att utrustning som är 

tung och permanent i alla lägen samtidigt kan vara tillfällig, och det får därför anses följa av 

själva karaktären av industritillbehören att de åsyftas för längre bruk. Detta tydliggörs också av 

att vissa lättflyttade, förmodligen mindre stadigvarande, föremål har undantagits i 

bestämmelsen: kontorsutrustning, handverktyg och fordon. 

                                                      
60 Att kylsystem och fläktmaskineri utgör byggnadstillbehör stadgas också i den exemplifierande listan i 2 kap. 2 

§ JB. 
61 Prop. 1966:24, s. 73. 



 25 

Sammanfattningsvis kan sägas att industritillbehörsbestämmelsen saknar stadigvarande-

rekvisit, men att bestämmelsen ska inte läsas så bokstavligt att det inte uppställs något krav på 

stadigvarande alls. Tvärtom framgår av bestämmelsen också att föremålet ska användas 

”huvudsakligen” på fastigheten, för att kunna utgöra ett industritillbehör. Om föremålet 

däremot är alltför stadigvarande i den bemärkelse att den är stadigvarande för byggnaden eller 

fastighetens användning i allmänhet riskerar det dock att förlora sin industritillbehörskaraktär. 

Förekomsten av stadigvaranderekvisit i bestämmelserna om allmänna fastighetstillbehör och 

byggnadstillbehör och avsaknaden av stadigvaranderekvisit i industritillbehörsbestämmelsen 

bidrar till gränsdragningen av industritillbehörsbegreppet i förhållande till de två andra 

tillbehörskategorierna.  
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4. Föremålstyper 

 

4.1 Inledning  

En grundläggande skillnad mellan de tre tillbehörskategorierna är vilka typer av föremål som 

hänförs till respektive kategori. Dessa föremålstyper behandlas i förevarande kapitel. I 

sammanhanget kan uppkomma svårigheter att avgöra vad som egentligen ska hänföras till 

kategorin industritillbehör. Olika gränsdragningar som uppkommer kring industritillbehörs-

begreppet i förhållande till övriga tillbehör samt lös egendom diskuteras därför här.  

 

4.2 Byggnader, andra anläggningar m.m. 

De föremål som kan utgöra allmänna fastighetstillbehör är enligt 2 kap. 1 § JB byggnader, 

ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande 

bruk. Utöver det tillhör på rot stående träd och andra växter samt naturlig gödsel fastigheten. 

Begreppen ”byggnad” och ”andra anläggningar” behöver viss vidare förklaring. Innebörden av 

begreppet byggnad går så långt tillbaka som till 1800-talet, och omfattar ”alla genom 

människohand å jorden medelst timring, murning eller på därmed jämförligt sätt uppförda 

konstruktioner”.62 Någon ändring av begreppets innebörd skedde inte när lagstiftningen 

genomgick en reformering år 1966. Begreppet byggnad har således haft och har en mycket vid 

betydelse, och som byggnad räknas även t.ex. murar, broar och bryggor.63 Andra anläggningar 

är ett än vidare begrepp som omfattar bl.a. ledningar, transportanläggningar som räls och syllar 

samt cisterner och källare, förutsatt att dessa inte utgör byggnader.64  

 

4.3 Fast inredning och annat  

Till en byggnad som i sig utgör ett allmänt fastighetstillbehör hör fast inredning och annat 

varmed byggnaden har blivit försedd, vilket stadgas i 2 kap. 2 § JB. Sådana föremål utgör 

byggnadstillbehör. Vad som omfattas av begreppen fast inredning och annat framgår inte, men 

det är uppenbart föremål som har försetts byggnaden för stadigvarande bruk. Det kan vara 

inmonterade föremål, t.ex. ledstänger, eller föremål som har ett naturligt samband med 

byggnaden, t.ex. nycklar.65  

 

                                                      
62 NJA II 1896 s. 3–4. 
63 A.a., s. 4; Westerlind, s. 128. 
64 Prop. 1966:24 s. 59. 
65 Victorin & Hager, s. 70.  
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I 2 kap. 2 § JB om byggnadstillbehör finns en uppräkning av föremål som antas uppfylla 

kriterierna för byggnadstillbehör, och därmed utgör fast inredning och annat. Uppräkningen ska 

inte uppfattas som uttömmande utan endast exemplifierande. I bestämmelsen anges t.ex. hiss, 

ledstång, ledning för vatten, värme, värmepanna m.m. som exempel på byggnadstillbehör. Ett 

antal föremål räknas också upp som byggnadstillbehör till vissa kategorier av hus. Så anges att 

till en bostad som regel hör bl.a. badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och 

kylskåp samt maskin för mangling. När det gäller butiker anges i bestämmelsen att hylla, disk 

och skyltfönsteranordning är byggnadstillbehör. Viktigt är att poängtera är att de ordinära 

rekvisiten i bestämmelsen måste vara uppfyllda i det enskilda fallet.66 Den exemplifierade listan 

i 2 kap. 2 § JB kan te sig otidsenlig, vilket lyfts fram i doktrin.67 Dessutom kan nämnas att en 

del modernare utrustning saknas i uppräkningen. Det kan t.ex. ifrågasättas varför kylskåp finns 

med i uppräkningen, men inte frys. Listan har därför över tid utvidgats i praxis, och det har 

bedömts att en inbyggd diskmaskin och en lös motorenhet till centraldammsugare utgör sådana 

tillbehör.68 Ett annat exempel från praxis är att en parabolantenn befunnits utgöra ett 

byggnadstillbehör.69 I det aktuella fallet hade antennen varit monterad på husväggen. Huruvida 

samma slutsats skulle ha dragits om antennen hade varit monterad på en stolpe eller i ett träd är 

inte säkert, eftersom byggnaden då inte i strikt mening skulle ha varit försedd med antennen. 

Man kan dock argumentera för att det är antennens funktionella samband med byggnaden, 

snarare än det fysiska sambandet, som ska vara avgörande, varför antennens placering ska vara 

av underordnad betydelse. En förutsättning är dock troligen att antennen är avsedd att 

kommunicera med någon enhet i byggnaden, via antennsladd eller trådlöst.  

 

Det är också möjligt att tänka sig att en inbyggd mikrovågsugn, vilka är vanligt förkommande 

i moderna hem, nu borde stå med i listan. Det är högst troligt att inbrottslarm och sensorstyrning 

av belysning räknas till byggnadstillbehör. 

 

Reservdelar och dubbletter hör däremot inte till byggnaden som byggnadstillbehör. Ett 

undantag från detta är nycklar, som samtliga hör till byggnaden (2 kap. 2 § 3 st. JB).  

 

                                                      
66 Victorin & Hager, s. 71.  
67 Se ibid.  
68 NJA 1996 s. 139. 
69 NJA 1997 s. 699. 
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Avslutningsvis ska också förtydligas att golv, trappor, tak och väggar räknas till själva 

byggnaden, och därmed inte utgör byggnadstillbehör. Detsamma gäller för dörrar, fönster, 

uppklistrade tapeter m.m. Men det är inte alltid helt klart var gränsen går mellan vad som utgör 

del av byggnaden och tillbehör till byggnaden. Det kan t.ex. nämnas att innerdörrar räknas som 

en del av byggnaden, medan ledstänger räknas som fast inredning och därmed byggnads-

tillbehör.70 

 

4.4 Maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet inrättad för industriell 

verksamhet 

Av 2 kap. 3 § JB följer att maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet inrättad för 

industriell verksamhet för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna utgör 

industritillbehör. Härvid uppställs ett uttryckligt krav på själva fastigheten, som innebär att ett 

industritillbehör inte kan knytas till vilken fastighet som helst. För att räknas som industriell 

krävs viss kvalifikation av verksamheten. En sådan kvalifikation kan leda till gränsdragnings-

problem, där det är svårt att avgöra vilka fastigheter som egentligen kan ha industritillbehör, 

vilket diskuterades i förarbetena. Ett möjligt sätt att lösa denna gränsdragningsproblematik 

angavs vara att uppställa ett krav på registrering av industrifastigheter. Det ansågs dock varken 

vara behövligt eller lämpligt med ett krav på registrering.71 Det infördes därmed inte, och det 

är inte heller avgörande att fastigheten betecknas som en industrifastighet i planhänseende.72 

Istället avgörs vilka fastigheter som kan vara anknytningspunkt till industritillbehör genom en 

tolkning av begreppet ”industriell verksamhet”.  

 

Något förenklat kan sägas att begreppet ”industriell verksamhet” bör tolkas som verksamhet 

där det bedrivs produktion av varor med maskinella hjälpmedel.73 Det har visserligen inte 

uttryckligen angetts vad produktionen ska avse.74 Av Westerlind har det dock tolkats som att 

produktionen ska avse just varor.75 Det är möjligt att tänka sig produktion som avser annat än 

varor i traditionell bemärkelse, t.ex. elproduktion eller kranvattenproduktion. Möjligen kan 

sådan produktion falla inom begreppet varor. Det är också möjligt att tänka sig att elproduktion 

                                                      
70 Victorin & Hager, s. 70.  
71 Prop. 1966:24, s. 72. 
72 Victorin & Hager, s. 74. 
73 Westerlind, s. 155. 
74 Jfr prop. 1966:24, s. 93.  
75 Westerlind, s. 155. Visst stöd för att just produktion av varor avses kan anses följa av att det i förarbetena talas 

om att en dupliceringmaskin som används i tryckeri ska betraktas som ett industritillbehör, se prop. 1966:24 s. 

95. Se också Victorin & Hager, s. 74. 
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och vattenproduktion räknas som produktion i den bemärkelse som avses med industriell 

verksamhet, oavsett om el och vatten kan kallas för varor. Något särskilt angivet minimikrav 

beträffande rörelsens storlek uppställs inte. Produktionen kan vara mycket ringa, och även 

produktion som sker med någon enstaka maskin kan falla inom ramen för industriell 

verksamhet. Däremot faller normalt inte verksamhet som sker utan maskinella hjälpmedel in 

under begreppet. Detsamma gäller reparationsrörelse och laboratorieverksamhet, som heller 

normalt inte utgör industriell verksamhet.76 Jordbruk (lantbruk och skogsbruk) och hantverk 

anses också falla utanför begreppet industriell verksamhet.77 Slutsatsen är att tillförande av ett 

industriföremål på fastigheten, i syftet att det ska användas huvudsakligen på fastigheten, kan 

medföra att fastigheten ska anses inrättad för industriell verksamhet. 

 

Av formuleringen att fastigheten helt eller delvis ska vara inrättad för industriell verksamhet 

framgår att det inte uppställs krav på att fastigheten nyttjas enbart för industriella ändamål. 

Också fastigheter som bedriver annan verksamhet än industriell kan således ha industri-

tillbehör.78 Det leder till att det på t.ex. en jordbruksfastighet där det utöver jordbruk även 

bedrivs industriell verksamhet, kan finnas ett tillbehörsbestånd som delvis bestäms enligt 

reglerna om industritillbehör, men i övrigt bestäms enligt reglerna om allmänna fastighets-

tillbehör och byggnadstillbehör.79 JB förutsätter således ingen uppdelning mellan 

”industrifastigheter” och andra fastigheter.80  

 

I bestämmelsen stadgas att fastigheten helt eller delvis ska vara inrättad för industriell 

verksamheten för att den ska kunna ha industritillbehör. Uttrycket ”är inrättad för” har sin 

förklaring i frågan om ett tillbehör ska upphöra att vara ett industritillbehör om verksamheten 

läggs ner. En tvåårsregel har tidigare föreslagits.81 Förslaget innebar ett krav på att det på 

fastigheten bedrivs eller de senaste två åren bedrivits industriell verksamhet. Den föreslagna 

tidsbestämmelsen ansågs vara nödvändig med hänsyn till eventuella inteckningshavare. Någon 

tidsbegränsning har det inte blivit. Istället har bestämmelsen formulerats så att fastigheten ska 

vara inrättad för industriell verksamhet. Av detta följer att så länge fastigheten inte inrättas för 

                                                      
76 Westerlind, s. 155. 
77 Prop. 1966:24, s. 74 och 93; Westerlind, s. 155. Det bör dock noteras att handelsträdgårdsrörelse eventuellt 

inte ska jämställas med lantbruk (jfr NJA 1985 s. 232) och att sågverksrörelse eventuellt inte ska jämställas med 

skogsbruk (jfr skiljedom juni 1998 meddelad av Torgny Håstad). 
78 Westerlind, s. 156.  
79 Ibid. 
80 Westerlind, s. 157. 
81 Prop. 1966:24, s. 93–94. 
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annat ändamål fortsätter föremålet att vara industritillbehör.82 Det medför att utrustningen utgör 

en del av pantobjektet förutsatt att den finns kvar på fastigheten. Det anses kunna medföra 

oväntade konsekvenser för en panthavare om värdefulla föremål på fastigheten plötsligt inte 

längre utgjorde en del av fastigheten i egenskap av industritillbehör, om verksamheten lades 

ner. Föremålet kan emellertid förlora sin karaktär av industritillbehör om fastigheten ändras och 

inrättas för något annat ändamål, t.ex. om en reparationsrörelse startas i en före detta 

fabrikslokal. I sådant fall är egendomen inte längre att bedöma som industritillbehör.83 Att ändra 

om en fastighet från att vara en fastighet där det bedrivs en mindre industriell verksamhet med 

bara någon enstaka maskin, till att bedriva annan verksamhet, kan i många fall göras utan större 

insatser. Fastigheten kan då förändras på så sätt att den inte längre är inrättad för industriell 

verksamhet vilket får konsekvensen att vad som tidigare var industritillbehör inte längre 

behandlas som industritillbehör. Industriföremålen blir då lös egendom, åtminstone om 

regelsystemet tillämpas i enlighet med det mönster som hittills antagits gälla. Detta kan få 

konsekvenser för en kreditgivare som meddelat kredit med säkerhet i den fasta egendomen, 

eftersom vissa delar av den fasta egendomen då inte längre är fast egendom, och 

kreditunderlaget minskar. En möjlighet för kreditgivaren är därför att vidta 

försiktighetsåtgärder genom att se till att ha säkerhet i form av både företagshypotek och 

fastighetspant.84  

 

Det har i doktrin framförts att industritillbehörsbegreppet är för smalt och inte bör begränsas 

till att endast omfatta produktion av varor med maskinella hjälpmedel. Det har framförts att i 

alla fall storskalig jordbruksverksamhet skulle kunna hänföras till industriell produktion.85 Om 

tillbehörstypen ska omfatta maskiner och annan utrustning i näringsverksamhet i syfte att 

underlätta för verksamheten vad gäller bl.a. leasing kan man också fråga sig varför begreppet 

måste vara så strikt avgränsat till just produktion av varor. Inom t.ex. större jordbruks-

verksamhet kan finnas nog så stor och dyr utrustning som verksamheten skulle kunna nyttja 

bättre ekonomiskt. Det kan då ifrågasättas varför det är motiverat att en liten industriell 

verksamhet med bara en maskin omfattas, samtidigt som en stor jordbruksverksamhet inte 

omfattas. Resultatet är att jordbrukets maskiner och annan utrustning istället blir lös egendom 

(under förutsättning naturligtvis att de inte utgör allmänna fastighetstillbehör eller byggnads-

                                                      
82 Westerlind, s. 156; Victorin & Hager, s. 74. 
83 Victorin & Hager, s. 74. 
84 Ibid. 
85 A.a., s. 80. 
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tillbehör) och inte kan t.ex. belånas tillsammans med fastigheten såsom fast egendom. Det har 

i sammanhanget även framhållits att t.ex. leasing, som är en av de institut som industri-

tillbehörsreglerna syftar till att underlätta, också är vanligt förekommande inom andra 

näringsgrenar, t.ex. lantbruksnäringen.86 Något stöd i lag eller praxis för att dagens begrepp 

industriell verksamhet kan anses omfatta annat än produktion av varor i olika omfattning är 

dock svårt att hitta. Sammanfattningsvis kan det synas något omotiverat att vissa typer av 

storskalig verksamhet inom vissa näringsgrenar utesluts samtidigt som mycket liten verksamhet 

inom andra grenar får nyttja industritillbehörsreglerna. Samtidigt är det viktigt att det finns 

någon typ av avgränsning så att det framgår vilka fastigheter som kan ha industritillbehör.  

 

4.4.1 Undantag för inskriven egendom enligt 24 kap. JB 

De föremålstyper som kan utgöra industritillbehör är maskiner och annan utrustning. Sådana 

föremål kan undantas från reglerna genom att ägaren avger en förklaring härom och 

förklaringen är inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 24 kap. JB. Denna 

möjlighet att undanta egendom stadgas i 2 kap. 3 § JB. För att avge en sådan förklaring måste 

fastighetsägaren ansöka om inskrivning i fastighetsregistrets inskrivningsdel (24 kap. 1 § 1 st. 

JB). Ansökan ska avslås om inte alla som har pantbrev i fastigheten godkänner att inskrivning 

sker (24 kap. 1 § 2 st. 2 p. JB). Den ska också avslås i ett antal andra situationer, t.ex. om 

fastigheten är utmätt (24 kap. § § 2 st. 5 p. JB). Rättsverkan av förklaringen är att den aktuella 

egendomen inte längre utgör fast egendom utan omedelbart förvandlas till lös egendom.87  

 

Möjligheten att avge en förklaring enligt 24 kap. JB infördes år 1986 för att underlätta i de fall 

där det är mer lönsamt att pantsätta tillbehören och fastigheten var för sig, istället för att pant-

sätta dem som en helhet.88 Ett grundläggande antagande när det gäller tillbehörsreglerna är 

nämligen att fastigheten är värd mer i sin helhet, d.v.s. när den lösa egendomen hör till 

fastigheten i egenskap av tillbehör. En fastighet med maskin förutsätts därmed vara mer värd 

än fastigheten och maskinens respektive värde separat. Ett sådant antagande stämmer inte i alla 

situationer, utan det kan ibland tvärtom vara mer lönsamt att utnyttja den industriella 

egendomen som säkerhet separat från fastigheten.89 I syfte att underlätta för industrin i sådana 

situationer infördes möjligheten att avge en förklaring enligt 24 kap. JB. Genom att låta ägaren 

                                                      
86 Westerlind, s. 170. 
87 Prop. 1983/84:128 s. 96 f. 
88 Strömgren, s. 39 not 71.  
89 Victorin & Hager, s. 74. 
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själv bestämma om egendomen ska utgöra lös eller fast egendom avsåg man göra det enklare 

och flexiblare för industrin vid belåning av anläggningstillgångar.90 När regleringen infördes 

ökade också skillnaden mellan industritillbehör och allmänna fastighetstillbehör, eftersom 

möjligheten att avge en förklaring enligt 24 kap. endast träffar industritillbehör.  

 

Förvandlingen från fast till lös egendom gäller samtlig rörelseegendom av industritillbehörs-

karaktär på fastigheten, som i samband med detta omedelbart skiljs från fastigheten i rättslig 

mening. Ytterligare rättsverkan av förklaringen är att ny egendom som tillförs fastigheten inte 

heller kommer att få industritillbehörskaraktär.91 Således gäller förklaringen såväl befintlig som 

framtida industritillbehör.92 Konsekvensen blir att all rörelseegendom kan utnyttjas som kredit-

säkerhet separat.93 Att samtliga föremål som utgör industritillbehör träffas av inskrivningen har 

också fastslagits av Högsta domstolen. I NJA 1997 s. 660 hade en flytdocka sålts utan tradition 

eller förfarande enligt lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens 

vård kvarbliva. Det överlåtande företaget hade avgett en förklaring enligt 24 kap. JB om att 

flytdockan inte längre skulle utgöra industritillbehör utan utgöra lös egendom. Frågan var om 

enbart överlåtelseavtalet eller inskrivningen kunde göra överlåtelsen sakrättsligt skyddad. 

Beträffande inskrivningen konstaterade HD att det inte går att låta viss egendom utgöra industri-

tillbehör och undanta annan egendom. Inskrivningen avsåg endast flytdockan och inte övrig 

rörelseegendom, och domstolen fann den därför vara ogiltig. Inskrivning hade visserligen 

beviljats av ansvarig myndighet, men med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser ansåg 

domstolen inte att detta hade någon rättsverkan mellan parterna. Inte heller hade inskrivningen 

gett något sakrättsligt skydd mot bolagets borgenärer.  

 

En fastighetsägare har också möjlighet att rättsligt återförena rörelseegendomen till fastigheten. 

En inskrivning av förklaring om att egendomen inte ska utgöra fast egendom ska tas bort om 

fastighetsägaren ansöker om det (24 kap. 2 § 1 st. JB), och därmed återförenas egendomen med 

fastigheten. Om någon har företagshypotek i fastighetsägarens näringsverksamhet måste denna 

först lämna sitt medgivande innan inskrivningen tas bort (24 kap. 2 § 2 st. JB). 

 

                                                      
90 Strömgren, s. 39 not 71. 
91 Prop. 1983/84:128 s. 96. 
92 A.a., s. 97. 
93 Ibid. 
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4.5 Gränsdragning mot lös egendom 

Det är inte alltid självklart att maskiner och annan utrustning som finns på en fastighet utgör 

fast egendom i egenskap av industritillbehör. Tvärtom kan detta visa sig vara lös egendom. Om 

verksamheten inte bedöms som industriell kommer maskiner och annan utrustning som annars 

skulle utgöra industritillbehör att bedömas som lös egendom. Men även på en fastighet där det 

bedrivs industriell verksamhet kan finnas egendom som används i den industriella verk-

samheten men som ändå inte är industritillbehör utan lös egendom. Fastighetsägaren kan ha 

avgett en förklaring enligt 24 kap. JB om att egendomen inte ska utgöra industritillbehör. Det 

kan också röra sig om egendom som har tillförts fastigheten men som ägs av annan än 

fastighetsägaren eller är förvärvade under äganderättsförbehåll, sådan egendom utgör enligt 2 

kap. 4 § 1 st. JB fortfarande lös egendom och inte industritillbehör. Slutligen kan det också 

finnas egendom som används i den industriella verksamheten men som enligt lydelsen i 2 kap. 

3 § är undantagen, d.v.s. fordon, kontorsutrustning och handverktyg. Dessa gränsdragningar 

mot lös egendom behandlas nedan.  

 

Av 2 kap. 3 § JB följer att maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet inrättad för 

industriell verksamhet för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna utgör industri-

tillbehör. Vad som egentligen innefattas i begreppen maskin och annan utrustning framgår inte 

tydligt av bestämmelsen eller förarbetena, men åtminstone åsyftas tyngre och mer permanent 

utrustning.94 Det är däremot uppenbart enligt lydelsen att maskinen eller utrustningen ska 

användas huvudsakligen på en fastighet inrättad för industriell verksamhet. Användningen ska 

enligt förarbetena vara koncentrerad på fastigheten. En mindre användning utanför den 

industriella verksamheten på fastigheten hindrar däremot inte att det är att betrakta som industri-

tillbehör.95 Att utrustningen delvis används utanför fastigheten gör den alltså inte till lös 

egendom. 

 

Av 2 kap. 3 § sista men. JB följer att fordon, kontorsutrustning och handverktyg inte i något 

fall hör till fastigheten. Sådana föremål kan inte falla inom föremålstyperna maskiner och annan 

utrustning, och kommer istället att utgöra lös egendom (1 kap. 1 § JB e c.). Detta undantag 

träffar föremål som är mer lättskingrade än andra, och det är därmed inte aktuellt att utreda om 

de kan utgöra industritillbehör.96 Det finns ingen legaldefinition av fordon i JB, men i för-

                                                      
94 Prop. 1966:24 s. 73.  
95 Ibid. 
96 A.a., s. 74. 
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arbetena hänvisas till en definition som återfinns i den då gällande vägtrafikförordningen 

(1951:546). Enligt denna är fordon varje anordning på hjul, band eller medar som är inrättad 

för färd på marken och inte löper på skenor.97 Samma definition återfinns numera i 2 § lagen 

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Till fordon hör t.ex. lastbilar, traktorer och truckar.98 I 

förarbetena till JB framhålls också att det är sällan som ett föremål försett med hjul kan räknas 

som ett industritillbehör.99 Det uttalas att det egentligen endast är i två situationer som det kan 

komma ifråga att föremål på hjul är att betrakta som tillbehör. Den ena är sådana föremål som 

är hjulbeklädda men som löper på skenor, t.ex. lyftkranar. Som framgår omedelbart av 

fordonsdefinitionen undantas just föremål som löper på skenor. Den andra situationen är 

föremål som försetts med hjul för att underlätta en begränsad förflyttning.100 Man kan tänka sig 

tillverkningsmaskiner på hjul eller rullar. Enligt förarbetena är de sistnämnda föremålen inte 

”inrättade för färd på marken”. Inte någon av dessa typer av hjulförsedda föremål faller därför 

in under fordonsbegreppet. De kan därför utgöra fastighetstillbehör, om övriga förutsättningar 

är uppfyllda. 

 

Inom begreppet handverktyg faller naturligtvis i första hand enkla hammare och handsågar. 

Utöver det omfattas även elektriska handverktyg såsom motorsågar, tryckluftsborrar och svets-

aggregat.101 Med handverktyg avses med andra ord verktyg som brukaren utan svårighet kan 

bära med sig.102 Kontorsutrustning kan vara möbler och liknande samt datorer, kopierings-

apparater och andra kontorsmaskiner. Ibland är det av relevans att se till föremålets användning. 

En dator kan t.ex. användas som ordbehandlare och är då uttryckligen undantagen enligt 

bestämmelsen. Om den däremot används i industrin, vid t.ex. industriell processtyrning, är det 

inte givet att den är undantagen.103 Detta har i förarbetena beskrivits som att en apparat som 

används på kontorssidan inte utgör tillbehör, medan den kan utgöra tillbehör om den används 

inom den egentliga produktionen.104 

 

I förarbetena konstaterades som ovan nämnts att det inte vore lämpligt att avgränsa industri-

tillbehören utefter vilken yttre anknytning det har till fastigheten, och på så sätt avgöra vilka 

                                                      
97 Prop. 1966:24, s. 94.  
98 Victorin & Hager, s. 75. 
99 Prop. 1966:24, s. 94. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 A.a., s. 95. 
103 Victorin & Hager, s. 75. 
104 Prop. 1966:24 s. 94. 
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föremål som är industritillbehör. Däremot ansågs det vara lämpligt att definiera vissa lätt 

identifierbara kategorier av industriell utrustning, som typiskt sett har en svagare anknytning 

till fastigheten.105 Syftet med att införa undantag för de tre kategorierna fordon, handverktyg 

och kontorsutrustning är således att undvika att lätt flyttbar utrustning som enkelt kan avlägsnas 

från fastigheten, och därmed minska värdet, räknas som tillbehör.106 Istället räknas dessa som 

lös egendom. 

 

4.6 Gränsdragning mot övriga tillbehör 

4.6.1 Klassificeringens ekonomiska betydelse 

I flera situationer kan svåra gränsdragningar av industritillbehörsbegreppet i förhållande till 

allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör uppkomma. Det är viktigt vilken typ av 

tillbehör ett föremål utgör, bl.a. om en obeståndssituation uppstår. Ett exempel är om en 

fastighetsägare har köpt ett föremål som är förenat med ett äganderättsförbehåll och därefter 

tillför detta till fastigheten. Om fastighetsägaren hamnar på obestånd och inte kan betala för sitt 

föremål är det av avgörande vikt för såväl den som innehar äganderättsförbehållet som för 

övriga borgenärer vilken tillbehörstyp föremålet klassificeras som. Om föremålet utgör ett 

allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör står sig äganderättsförbehållet inte, men det 

står sig om det är ett industritillbehör. Detta kan naturligtvis få konsekvenser för den som sålt 

föremålet.  

 

En sådan situation var aktuell i rättsfallet NJA 1985 s. 232. Frågan i rättsfallet var om ett 

äganderättsförbehåll till en fliseldningsanläggning var giltigt. Förbehållets giltighet var av-

hängigt om föremålet klassificerades som byggnadstillbehör eller industritillbehör. 

Anläggningen hade sålts med äganderättsförbehåll och installerats på en fastighet där det 

bedrevs handelsträdgårdsrörelse. Köparen försattes efter köpet i konkurs och fastigheten såldes 

på exekutiv auktion. Säljaren av flisanläggningen vände sig då till den nya fastighetsägaren och 

hävdade bättre rätt till fliseldningsanläggningen med grund i äganderättsförbehållet. Högsta 

domstolen ansåg att fliseldningsanläggningen utgjorde byggnadstillbehör. Anläggningen 

bidrog inte särskilt till den industriella verksamheten, och var inte heller till sin karaktär sådan 

att den var annat än byggnadstillbehör. När domstolen kommit fram till detta uttalade den att 

det saknades anledning att pröva om fastigheten var inrättad för industriell verksamhet. Att 

                                                      
105 Prop. 1966:24 s. 69. 
106 A.a., s. 74.  
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fliseldningsanläggningen utgjorde byggnadstillbehör medförde att äganderättsförbehållet inte 

stod sig och säljaren kunde inte göra gällande bättre rätt till anläggningen.  

 

4.6.2 Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ 

För att avgöra om ett föremål utgör industritillbehör eller istället ska hänföras till någon av de 

övriga tillbehörssorterna måste beaktas att det av bestämmelsen följer att ett industritillbehör är 

ett föremål som hör till fastigheten utöver vad som följer av 1 och 2 §§ JB, d.v.s. 

bestämmelserna om allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Ett tillbehör kan med 

andra ord inte vara industritillbehör om det kan klassas som allmänt fastighetstillbehör eller 

byggnadstillbehör. Med anledning av detta stadgande anses industritillbehörsregeln i 2 kap. 3 

§ JB vara subsidiär i förhållande till 2 kap. 1–2 §§ JB.107 Det innebär att det är lämpligt att först 

avgöra om föremålet utgör allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör innan man ser till 

om det kan utgöra ett industritillbehör.  

 

I doktrin har det trots formuleringen ”utöver vad som följer av 1 och § §§” framförts upp-

fattningen att 2 kap. 3 § JB istället ska ses som lex specialis i förhållande till 2 kap. 1–2 §§ 

JB.108 Med detta synsätt ska en maskin eller annan utrustning som visserligen skulle kunna 

utgöra en anläggning enligt 2 kap. 1 § JB eller ett byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § JB, ändå 

betraktas som ett industritillbehör när det är fråga om industriell verksamhet.109 Faktum kvarstår 

dock att domstolarna tillämpar bestämmelsen som subsidiär till de övriga tillbehörs-

bestämmelserna. Det blev tydligt bl.a. i en nyligen meddelad dom från Högsta förvaltnings-

domstolen (HFD 2016 ref. 26). Domen rör förhandsbesked angående fastighetstaxering. När 

taxeringsvärde bestäms för en fastighet ska enligt 7 kap. 16 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152) något värde inte bestämmas för industritillbehör. Bolaget Holmens bruk AB hade 

begärt ett förhandsbesked för att få svar på frågan om taxeringsvärde skulle bestämmas för 

planerade luftningsbassänger och flissilor. Det avgörande i målet var därmed om 

luftningsbassängerna och flissilorna skulle anses utgöra allmänna fastighetstillbehör och tas 

med vid fastighetstaxeringen, eller om de skulle bedömas som industritillbehör och inte räknas 

med vid taxeringen.  

 

                                                      
107 Hillert, s. 28; Strömgren, s. 38; Westerlind, s. 151. 
108 Victorin, s. 195. Jfr Möller, s. 214. 
109 Victorin, s. 195. 
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Bakgrunden till målet var att bolaget skulle investera i nya luftningsbassänger och flissilor som 

både skulle se ut som och användas som redan befintliga luftningsbassänger och flissilor på 

fastigheten. Luftningsbassängerna användes för att rena vatten vid pappers- och 

kartongtillverkning. Flissilorna användes för förvaring och distribution av träflis. Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterade att luftningsbassängerna och flissilorna skulle placeras 

direkt på marken utan någon omgivande byggnad. Liksom de befintliga bassängerna skulle de 

nya bassängerna byggas på ett ca fem meter högt betongfundament. När det gällde flissilorna 

skulle de förbindas med övrigt maskineri på bruket genom transportgångar. Både bassängerna 

och silorna tog upp stora volymer. Två bassänger bredvid varandra skulle ta upp 2 200 

kvadratmeter, och silorna skulle rymma 4000–6000 kubikmeter flis. Domstolen underströk att 

begreppen byggnad och anläggning i 2 kap. 1 § JB är mycket vidsträckta. Begreppet byggnad 

ska inte enbart tolkas som hus och vattenverk utan även t.ex. murar, broar, bryggor och alla 

slags andra uppbyggda konstruktioner. Domstolen ansåg med hänsyn till beskrivningen av 

luftningsbassängerna och flissilorna att de utgjorde allmänna fastighetstillbehör. Eftersom 

industritillbehörsbestämmelsen är subsidiär kan då egendomen inte utgöra industritillbehör. 

Sammanfattningsvis ingick luftningsbassängerna och flissilorna i den egendom som skulle 

åsättas värde vid fastighetstaxeringen. 

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom väcker en del frågetecken. Ställningstagandet att 

egendomen utgör allmänna fastighetstillbehör och inte industritillbehör är av domstolen inte 

närmare motiverat, och det är oklart om domstolen anser anläggningarna vara byggnader eller 

andra uppbyggda konstruktioner. Domstolen diskuterar inte huruvida föremålen skulle kunna 

utgöra industritillbehör, vilket kan antas vara en följd av industritillbehörsregelns subsidiaritet.  

 

Också i NJA 1985 s. 232 aktualiserades subsidiariteten i 2 kap. 3 § JB. Rättsfallet rörde en 

fliseldningsanläggning som hade installerats på en fastighet där det bedrevs handels-

trädgårdsrörelse. Fliseldningsanläggningen värmde upp växthus där det odlades trädgårds-

produkter till den på fastigheten drivna trädgårdsrörelsen. På fastigheten fanns även andra 

anläggningar än anläggningar för industriell verksamhet, såsom kontor, lager, paketerings-

utrymmen och bostäder. Flisanläggningen hade installerats för att ersätta en oljelednings-

anläggning, som tjänat som uppvärmning åt flera byggnader. Högsta domstolen ansåg därför 

att det inte var visat att fliseldningsanläggningen skulle bidra just till den på fastigheten 

bedrivna industriella verksamheten, eller att den i övrigt hade karaktär som annat än byggnads-
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tillbehör. Således fann domstolen att det inte kunde röra sig om något industritillbehör, och 

ansåg det inte nödvändigt att avgöra huruvida verksamheten var att betrakta som industriell.  

 

4.6.3 Skalbyggnader 

En situation där gränsdragningen av industritillbehör i förhållande till övriga tillbehör ställs på 

sin spets är vid så kallade skalbyggnader. En skalbyggnad beskrivs lämpligast som en byggnad 

som byggts runtomkring en anläggning, t.ex. en maskin. Byggnaden är med andra ord 

skräddarsydd runt anläggningen. Byggnaden har i sig ingen större funktion utan har ett starkt 

samband med sitt innehåll, t.ex. maskinen. Det finns ett antal tänkbara sätt att betrakta maskinen 

och skalbyggnaden. Man kan tänka sig att skalbyggnaden betraktas som ett allmänt 

fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB i egenskap av byggnad. Maskinen i fråga kan då betraktas 

som ett industritillbehör i sig enligt 2 kap. 3 § JB. Ett annat möjligt synsätt är att se skal-

byggnaden som ett tillbehör till industritillbehöret i fråga, eller att se industritillbehöret som ett 

tillbehör till den specifika skalbyggnaden. Skalbyggnaden skulle också kunna betraktas som en 

del av industritillbehöret, som därmed utgör ett och samma tillbehör.  

 

Frågan om skalbyggnader behandlades uttryckligen i förarbetena till 1966 års lag.110 Av 

förarbetena framgår att man i vissa situationer borde kunna fråga sig om inte en maskin är ägnad 

till stadigvarande bruk för viss byggnad. Sådana situationer är då en byggnad skräddarsytts 

kring en maskinell utrustning, och byggnaden i sig inte har någon funktion utan maskinen.111 

Byggnaden är begränsat användbar utanför verksamheten i fråga, t.ex. i annan industriell 

verksamhet, och man kan därmed säga att byggnaden har samma livslängd som verksamheten 

och maskinen den är uppbyggd kring. Byggnaden ses då bara som ett värdelöst skal runt 

omkring den maskinella utrustningen, och måste rivas om utrustningen t.ex. ska flyttas. 

Utrustningen i fråga, t.ex. maskinen, ska då betraktas som byggnadstillbehör till 

skalbyggnaden. I förarbetena nämns ett exempel där en större anläggning som en masugn 

omges av en skalbyggnad. Masugnen ska då ses som ett byggnadstillbehör till skalbyggnaden, 

som utgör ett allmänt fastighetstillbehör.112  

 

Någonting som vid första anblick torde uppfattas som ett industritillbehör uttrycks således vara 

ett byggnadstillbehör. Men i förarbetena påpekas att detta endast har betydelse när maskinerna 

                                                      
110 Prop. 1966:24, s. 91; Håstad, s. 48–50. 
111 Prop. 1966:24, s. 91. 
112 Ibid. 



 39 

är hyrda eller köpta med äganderättsförbehåll, eftersom sådana förbehåll behandlas olika för 

byggnadstillbehör respektive industritillbehör. Sådana skalbyggnader som beskrivits ovan bör 

endast vara aktuella vid mycket stora maskiner. Sådana anläggningar torde enligt förarbetena 

vanligtvis inte hyras eller köpas på avbetalning. Därför anser man att det inte finns något stort 

problem. Dessa uttalanden gjordes dock innan möjligheten att omvandla industritillbehör till 

lös egendom enligt 24 kap. JB infördes, och som gör att det idag får än större betydelse om den 

ifrågavarande utrustningen betraktas som ett industritillbehör eller annat tillbehör. Skal-

byggnader torde vara vanligast kring stor och förmodligen dyr utrustning, och det kan ligga i 

verksamhetsutövarens intresse att kunna belåna denna egendom separat från fastigheten genom 

att göra en förklaring enligt 24 kap. JB. Det torde dessutom förekomma att leasing sker även 

av sådan stor och dyr utrustning.113  

 

Såväl skalbyggnader i sig som uttalandena från de förarbeten som nämns ovan var aktuella i en 

skiljedom meddelad i juni 1998 av Torgny Håstad.114 Liksom i rättsfallet NJA 1985 s. 232 

tydliggörs i skiljedomen den inte sällan komplicerade gränsdragningen av industritillbehörs-

begreppet i förhållande till övriga tillbehör och refereras därför ingående nedan. 

 

Bakgrunden till tvisten var att en leverantör under år 1995 sålt en virkestorkanläggning till en 

snickerifabrik. Parterna hade överenskommit att standardvillkor skulle gälla för leveransen. 

Dessa standardbestämmelser innehöll ett äganderättsförbehåll och virkestorkanläggningen 

skulle därmed förbli leverantörens egendom tills köparen erlagt full betalning. Virkestork-

anläggningen levererades till snickerifabriken och sattes i bruk. Anläggningen stod på en 

platsgjuten betongplatta och innehöll tre torkkammare. Virkestorkanläggningens väggar bestod 

av betongelement, som på utsidan var belagda med friliggande ballast. Även taket bestod av 

betongelement, ovanpå vilket det låg papp och yttertakets tätskikt. De betongelement som 

väggarna och taket bestod av hade tillverkats i förhand. En mindre platsbyggd träbyggnad hade 

byggts samman med torkbyggnaden. I träbyggnaden fanns utrustning för torkanläggningen.115 

Träbyggnaden kunde lämpligast beskrivas som en skalbyggnad runt torkanläggningen.  

 

                                                      
113 Det är emellertid inte otänkbart med prefabricerade skal också för mindre utrustning. Enligt förarbetena är 

skalbyggnader endast aktuella när det gäller maskiner, men man kan fråga sig om inte annan utrustning också 

kan vara aktuella för skalbyggnader.  
114 Håstad, s. 43.  
115 A.a., s. 43–44. 
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År 1996 försattes snickerifabriken i konkurs. Eftersom leverantören inte fått fullt betalt för 

virkestorken hävde denne avtalet och gjorde gällande äganderättsförbehållet i virkestork-

anläggningen. Konkursboet däremot bestred leverantörens möjligheter att göra förbehållet 

gällande. Konkursboet betalade återstående köpeskilling till leverantören, på villkor om rätt att 

pröva frågan om äganderättsförbehållet rättsligt. Parterna ingick därefter ett skiljeavtal om att 

tvisten skulle avgöras genom skiljedom med Torgny Håstad som ensam skiljeman. 

Konkursboet yrkade att leverantören skulle betala tillbaka vad boet betalat, och leverantören 

bestred detta.116  

 

Konkursboet åberopade att äganderättsförbehållet var ogiltigt. Boet anförde att virkestork-

anläggningen hade tillförts fastigheten av fastighetsägaren för stadigvarande bruk, och ansåg 

därmed att anläggningen var en byggnad som utgjorde ett allmänt fastighetstillbehör enligt 2 

kap. 1 § JB. Själva torkutrustningen ansåg konkursboet i sin tur utgjorde ett byggnadstillbehör 

till denna byggnad enligt 2 kap. 2 § JB. Om istället processutrustningen ansågs vara ett allmänt 

fastighetstillbehör skulle byggnaden runtomkring vara ett byggnadstillbehör. I andra hand 

yrkade konkursboet att åtminstone byggnaden runtomkring torkanläggningen skulle anses 

utgöra tillbehör till fastigheten.117  

 

Leverantören bestred och åberopade att äganderättsförbehållet var giltigt. I första hand 

åberopades att hela anläggningen utgjorde industritillbehör enligt 2 kap. 3 § JB. I andra hand 

åberopade leverantören att torkutrustningen exklusive byggnaden var industritillbehör. Som 

grund för detta menade leverantören att virkestorken inte utgjorde någon byggnad enligt 2 kap. 

1 § JB. Om virkestorken skulle anses utgöra en byggnad så hade den åtminstone inte anbragts 

för stadigvarande bruk. Detsamma ansåg leverantören gällde om virkestorken utgjorde tillbehör 

till byggnad. Leverantören menade att den byggnation som fanns omkring virkestorken i själva 

verket utgjorde en nödvändig del i torkprocessen. Torkprocessen kunde således inte fungera 

om inte anläggningen hade tak, väggar och golv. Leverantören hänvisade också till ett förhands-

avgörande från Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, där nämnden funnit att en tork-

anläggning i sin helhet, d.v.s. såväl utrustning som byggnad, utgjorde industritillbehör. Detta 

förhandsavgörande hade också godtagits av Regeringsrätten.118  

 

                                                      
116 Håstad, s. 44. 
117 A.a., s. 44–46. 
118 A.a., s. 45–46. 
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I domskälen i skiljedomen diskuteras inledningsvis huruvida 2 kap. 4 § 1 st. 1 men. JB kan 

hindra att virkestorkanläggningen anses vara ett tillbehör till fastigheten. Det var inte fastighet-

sägaren själv utan leverantören som hade monterat virkestorkanläggningen på fastigheten. Men 

leverantören hade gjort detta för att uppfylla leveransavtalet med ägaren och hade själv inget 

omedelbart intresse i produktionsresultatet. Därmed ansågs det att det var fastighetsägaren själv 

som tillfört föremålen till fastigheten, och något hinder mot att anläggningen var fastighets-

tillbehör förelåg inte av denna anledning.119 Det avgörande för utgången var därmed huruvida 

virkestorkanläggningen utgjorde allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör enligt 2 

kap. 1–2 §§ JB eller industritillbehör enligt 2 kap. 3 § JB, vilket skulle få utslagsgivande 

betydelse för om äganderättsförbehållet skulle stå sig eller inte.120 Endast om virkestork-

anläggningen ansågs vara ett industritillbehör skulle äganderättsförbehållet stå sig, och därmed 

inte ha uppgått i fastigheten.  

 

I domskälen citeras vad som framkommer i förarbetena gällande skalbyggnader. Sådan 

utrustning ska betraktas som tillbehör till skalbyggnaden, och skalbyggnaden betraktas som ett 

allmänt fastighetstillbehör. Håstad menar därför i skiljedomen att om domslutet ska grundas på 

detta uttalande är virkestorken att anse som ett byggnadstillbehör till byggnaden runt 

anläggningen. Det skulle innebära att äganderättsförbehållet var ogiltigt. 

 

Håstad konstaterar däremot också att syftet med lagregleringen var att industriell utrustning 

skulle kunna belånas som fastighetspant istället för företagshypotek. Anledningen till detta var 

att man vid införandet ansåg att företagshypotek var en sämre säkerhet. Samtidigt avsågs att 

näringsidkaren skulle ha möjligheten att hyra utrustning eller köpa den med äganderätts-

förbehåll. De uttalanden angående skalbyggnader som förekommer i förarbetena anser 

uppenbarligen Håstad måste tolkas i ljuset av de uttalade ändamålen med lagstiftningen. 

Ändamålet var att vidga fastighetspantsunderlaget, utan att minska avbetalningssäljaren eller 

leasegivarens separationsrätt. Håstad menar att uttalandena i förarbetena står i strid med detta 

ändamål. Att se till en byggnad som egentligen är ett värdelöst skal och utifrån denna fastställa 

den industriella utrustningen såsom byggnadstillbehör är dessutom ett formalistiskt synsätt. 

Istället borde man bortse från byggnaden och se till processutrustningen och undersöka om 

denna är en anläggning som kan utgöra ett allmänt fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB. 

Avgörande för detta är om anläggningen är ”anbragd för stadigvarande bruk”. Rekvisitet ska 

                                                      
119 Håstad, s. 47. 
120 Ibid. 
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enligt domskälen tolkas på samma sätt som ”ägnat till stadigvarande bruk” i 2 kap. 2 § JB.121 

Håstad konstaterade att det kan förmodas att en sågverksrörelse vid en överlåtelse överlåts till 

någon som har avsikt att fortsätta med samma rörelseinriktning. Detta kan indikera att föremålet 

uppfyller rekvisitet stadigvarande bruk. Trots detta ansåg han slutligen att anläggningen inte 

utgjorde något allmänt fastighetstillbehör. Han ansåg inte heller att torkutrustningen hade den 

generalitet som krävs för att ett föremål ska utgöra byggnadstillbehör.122 

 

Återstående fråga var därmed om själva skalbyggnaden separat utgjorde tillbehör enligt 2 kap. 

1 § JB. Rekvisitet ”anbragd för stadigvarande bruk” menade Håstad innebär att rent tillfälliga 

byggnader och byggnader med starkt rörlig utformning skulle undantas. Formuleringen med-

förde däremot inte att skalbyggnaden i fråga skulle undantas. Den skulle inte bedömas vara 

icke-stadigvarande. Därefter konstaterade Håstad att byggnaden hade förvärvats som en 

integrerad och underordnad del i torkanläggningen, och saknade alternativ användning. 

Dessutom kunde den monteras ned för att sedan sättas upp kring processutrustningen på nytt 

om denna skulle flyttas. Utöver detta beaktades syftet med lagstiftningen. Sammantaget ansågs 

skalbyggnaden som sådan inte utgöra något allmänt fastighetstillbehör. Den skulle istället 

betraktas som en del av torkanläggningen. Torkanläggningen och skalbyggnaden utgjorde 

därför tillsammans industritillbehör. Domslutet i skiljedomen blev således att äganderätts-

förbehållet var giltigt för både processutrustningen och skalbyggnaden. Konkursboets krav på 

ersättning ogillades. 

 

I en kommentar till skiljedomen uttrycker Anders Victorin att han hyser sympati för Håstads 

uppfattning.123 Victorin håller också med Håstad om att de aktuella delarna i förarbetena inte 

längre kan anses vägledande, eftersom betydelsen av säljarfinansiering har underskattats. Han 

synes också mena att det hade varit möjligt att undvika att ifrågasätta förarbetena genom att 

istället hänvisa till förhandsbeskedet från Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden. Victorins 

uppfattning är också att det knappast är systematiskt välgenomtänkt att utgå från att en byggnad 

alltid bör ses som en byggnad, även om en funktionsmässigt är helt underordnad.124 Skal-

byggnadens underordnade ställning till maskinen är därmed det som bör avgöra.  

 

                                                      
121 Håstad, s. 51. 
122 A.a., s. 52. 
123 Victorin, s. 196. 
124 A.a., s. 193.  
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Victorin lyfter även ett antal andra relevanta frågor i sin kommentar. I både skiljedomen och i 

förarbetena ses en anläggning omgiven av en skalbyggnad som två olika föremål. Men Victorin 

menar att det istället är möjligt att betrakta anläggningen som ett enda föremål, och bestämma 

dess tillbehörsegenskap utifrån förutsättningen att de utgör ett och samma tillbehör. Den i 

skiljedomen aktuella virkestorken skulle då ses som en helhet och bedömas som ett enda 

tillbehör. Virkestorkanläggningen vore då en maskin bestående av fläkt, värmeelement och 

skalbyggnad, eftersom golv, väggar och tak är nödvändiga för funktionen. Resultatet blir att 

anläggningen ses som ett industritillbehör – inklusive skalbyggnaden. Men i sammanhanget 

diskuterar också Victorin byggnadsbegreppet i 2 kap. 1 § JB och menar att möjligheten att 

betrakta virkestorken i sin helhet som ett industritillbehör är avhängigt vad som ska innefattas 

i begreppet ”byggnad”. Om anläggningen ska betraktas som en helhet riskerar den kanske att 

betraktas som ett allmänt fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB. Av förarbetena följer som 

bekant att byggnadsbegreppet är väldigt vidsträckt. Det omfattar ett vitt slag av ”genom 

människohand å jorden” uppförda konstruktioner. Som byggnad räknas t.ex. broar, bryggor och 

vattenledningar.125 Men att betrakta en maskin som en byggnad skär sig enligt Victorin med ett 

modernt synsätt på begreppet byggnad.126 Få skulle nog spontant anse att en maskin är en 

byggnad. Det gäller oavsett om man ser på virkestorken i sin helhet eller maskinen separat. Att 

räkna skalbyggnaden som ett byggnadstillbehör till maskinen är därmed att gå för långt.  

 

Även om Victorin ger uttryck för att en maskin inte kan falla inom byggnadsbegreppet, så måste 

uttalandena om det breda byggnadsbegreppet i förarbetena fortfarande beaktas. Dessa kan 

enligt Victorin tolkas som att en maskin kan falla inom byggnadsbegreppet. Han påpekar också 

att om så är fallet, ska den masugn som i förarbetena tas upp som exempel på ett föremål som 

kan vara omgiven av en skalbyggnad, i själva verket ses som en byggnad och inte som en 

maskin.  

 

Victorin föreslår slutligen en princip som närmast får betraktas som en form av 

huvudsaklighetsprincip, och som tillämpats i hyresförhållanden. Principen har fastslagits i NJA 

1971 s. 129 och innebär att om en maskin med en skalbyggnad runtomkring hyrs ut ska detta 

inte ses som lokalhyra om lokalförhållandet är underordnat i avtalsförhållandet. Det ska därför 

bortses från själva skalbyggnaden om denna är underordnad i betydelse. Denna princip menar 

                                                      
125 NJA II 1986 s. 3. 
126 Victorin, s. 194. 
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Victorin bör kunna tillämpas även i frågor som rör föremåls tillbehörskaraktär.127 Detta skulle 

också hindra att maskinens tillhörighet bestäms efter skalets karaktär av byggnad, när man delar 

upp dessa i två delar och först ska se till skalet.128  

 

Anledningen till att ett särskilt avsnitt ägnats åt skalbyggnader är som nämnts ovan att gräns-

dragningsproblemen gällande industritillbehör i förhållande till övriga tillbehör tydligt fram-

kommer, inte minst i Håstads skiljedom ovan och Victorins kommentar till densamma. I 

bestämmelsen där industritillbehör definieras, 2 kap. 3 § JB, framgår att ”maskiner och andra 

anläggningar” är de föremål som kan utgöra industritillbehör. Om en person som bedriver 

industriell verksamhet på en fastighet således införskaffar en maskin som uppfyller kraven i 2 

kap. 3 § JB synes det klart att denna ska vara just ett industritillbehör. Maskinens tillbehörs-

karaktär bestäms utifrån sina egna egenskaper. Men om det av olika skäl, estetiska eller 

praktiska, byggs en byggnad runt maskinen, riskerar den att förlora sin karaktär av industri-

tillbehör enligt uttalanden i förarbetena. Den maskinella utrustningen bestäms istället utifrån 

skalbyggnadens tillbehörstillhörighet, genom att den ses som byggnadstillbehör till skal-

byggnaden. Detta leder till otillfredsställande resultat. Ett sådant resultat torde inte heller vara 

förenliga med industritillbehörets syfte, nämligen att genom att omfatta stor maskinell 

utrustning underlätta finansiering inom industrin. 

 

Ovan har framgått att tolkningen av byggnadsbegreppet i 2 kap. 1 § JB har relevans för gräns-

dragningen av industritillbehörsbegreppet, eftersom föremål som kan uppfattas som ett 

industritillbehör kan falla inom en vidsträckt tolkning av byggnadsbegreppet. Gränsdragningen 

av kategorin industritillbehör blir därmed avhängig vilka föremål som ska falla inom ramen för 

detta byggnadsbegrepp. Detta framkommer tydligt i HFD 2016 ref. 26, som referats i avsnitt 

4.6.2. Domen rör luftningsbassänger och flissilor på en fastighet där det bedrivs pappers- och 

kartongbruk. Frågan i rättsfallet var om luftningsbassängerna och flissilorna utgjorde allmänna 

fastighetstillbehör eller industritillbehör. Högsta förvaltningsdomstolen fann att föremålen 

utgjorde allmänna fastighetstillbehör. Domstolens motivering var kortfattad, och den hänvisar 

till att begreppen byggnad och anläggning i 2 kap. 1 § JB ska ges en vidsträckt innebörd och att 

murar, broar, bryggor och alla andra slags uppbyggda konstruktioner inkluderas.  

 

                                                      
127 Victorin, s. 196. 
128 Ibid. 
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Till skillnad från i virkestorksfallet rör det sig i detta rättsfall inte om en maskin utan om fasta 

konstruktioner. De tilltänkta luftningsbassängerna och flissilorna skulle placeras direkt på 

marken utan någon omgivande byggnad. Livslängden på konstruktionerna beräknades till 50–

75 år. Detta ansåg domstolen uppfyllde rekvisiten i 2 kap. 1 § JB, d.v.s. att det var en anläggning 

som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Vad som egentligen utgör anbringande 

enligt domstolen framgår inte av domskälen (som är ytterst kortfattade), men möjligt 

anbringande är att de av sin tyngd hålls kvar på marken, vilket kan räknas som anbringande. 

För att betraktas som allmänna fastighetstillbehör måste också stadigvaranderekvisitet vara 

uppfyllt. Inte heller detta motiveras närmare, men domstolen anser uppenbarligen att luftnings-

bassängerna och flissilorna är avsedda för permanent eller åtminstone långvarigt bruk på 

fastigheten. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen gör klart att den anser att föremålen är allmänna fastighets-

tillbehör, men vore det möjligt att betrakta luftningsbassängerna och flissilorna som industri-

tillbehör? De aktuella anläggningarna är utrustade med maskinellt drivna delar. Luftnings-

bassängerna har en luftningsanläggning i syfte att rena det vatten som hamnar i bassängerna, 

och silorna har siloskruvar som pressar flisen mot centrum.129 Anläggningarna har inrättats för 

industriellt bruk, och genom att t.ex. processa vatten kan de anses bidra till den industriella 

verksamheten. Rena förvaringsutrymmen är normalt inte att betrakta som industritillbehör, och 

möjligen kan flissilorna betraktas som sådana förvaringsutrymmen.130 Silorna används 

nämligen för mellanförvaring och distribution av träflis.131  

 

Helt uteslutet synes det i sig inte vara att luftningsbassängerna och flissilorna kan ha industri-

tillbehörskaraktär. Men detta tycker Högsta förvaltningsdomstolen uppenbarligen inte är 

aktuellt. Domstolen verkar anse att alla fasta konstruktioner som inte är maskiner är allmänna 

fastighetstillbehör, och att de inte kan utgöra industritillbehör. Detta aktualiserar en i doktrin 

diskuterad aspekt, nämligen betydelsen av om konstruktionen har betydelse generellt för 

fastigheten, eller endast för den industriella verksamheten. Som har diskuterats ovan uppställs 

krav på stadigvarande bruk när det gäller allmänna fastighetstillbehör, men inte på industri-

tillbehör. Det skulle kunna tolkas som att ett föremål som är ägnat till stadigvarande bruk inte 

kan utgöra industritillbehör. Men samtidigt har framförts att om föremålet i fråga är ägnat till 

                                                      
129 Munukka, s. 970 och HFD 2016 ref. 26.  
130 Munukka, s. 970. Jfr Victorin, s. 194. 
131 HFD 2016 ref. 26. 
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stadigvarande bruk endast för den aktuella industriella verksamheten, så är stadigvarandekravet 

i 2 kap. 1–2 §§ inte uppfyllt.132 Fastighetsanknuten egendom som är helt anpassad till den 

industriella verksamheten kan då istället utgöra industritillbehör. Ur denna aspekt torde 

luftningsbassängerna och flissilorna snarare vara att betrakta som industritillbehör, eftersom de 

snarare är stadigvarande för själva verksamheten än för fastigheten i sig.  

                                                      
132 Munukka, s. 968. 
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5. Industritillbehör – de lege ferenda 

 

5.1 Inledning 

Industritillbehörsbegreppet i dess nuvarande utformning ger som har visats i kapitel 4 upphov 

till svåra gränsdragningar. Det kan ifrågasättas om rättstillämpningen verkligen uppfyller 

ändamålen med industritillbehörskategorins införande. Så som gränsen dragits av Högsta 

förvaltningsdomstolen har kategorin blivit ytterst snäv, exkluderande även industriell egendom 

som är ytterst verksamhetsspecifik, t.ex. luftningsbassänger. I detta femte kapitel diskuteras 

industritillbehörsbegreppet de lege ferenda, med denna problematik med industritillbehörs-

begreppet i åtanke. Det måste påpekas att eftersom industritillbehörsbegreppet är nära förenat 

med de övriga tillbehören, och ofta kan anses få sina egenskaper med anledning av systematiken 

hos tillbehörsreglerna, är det möjligt att också förändra industritillbehörsbegreppet genom att 

de andra tillbehörsreglerna ändras. Tänkbara förändringar av tillbehörsreglerna som föreslagits 

i doktrin är t.ex. att låta 24 kap. JB omfatta även byggnadstillbehör.133 Denna analys syftar dock 

till att föreslå potentiella förändringar av industritillbehörsbegreppet i sig. Möjliga förändringar 

av den övriga tillbehörsregleringen utelämnas. 

 

5.2 Motiv till förändrat industritillbehörsbegrepp 

Industritillbehörsregleringen har till syfte att bidra till ekonomisk effektivitet.134 För att uppnå 

detta syfte måste begreppet vara förutsebart och alltför svåra gränsdragningar undvikas. Som 

har beskrivits ovan har begreppets nuvarande innebörd gett upphov till en rättsutveckling där 

viss verksamhetsanknuten egendom inte bedöms vara industritillbehör.  

 

Den som driver industriell verksamhet ska ges möjlighet att välja kreditsäkringsform och 

finansieringsform.135 Lagstiftaren har därför reglerat att föremål som utgör industritillbehör ska 

vara möjliga att göra om från fast egendom till lös egendom genom en tillbehörsförklaring 

enligt 24 kap. JB. På detta sätt ges industrin möjlighet att belåna egendomen separat från 

fastigheten. Till skillnad från övriga tillbehör är också äganderättsförbehåll eller återtagande-

förbehåll giltiga även om det aktuella föremålet tillförts fastigheten. Detta ställer krav på att 

industritillbehörsbegreppet faktiskt är utformat på ett sådant sätt att det omfattar lämplig 

                                                      
133 Möller, s. 240. 
134 Strömgren, s. 369. 
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egendom. För att uppnå detta bör sådan egendom som är knuten till den verksamhet som bedrivs 

på fastigheten utgöra industritillbehör. Men istället har utformningen av dagens industri-

tillbehörsbegrepp lett till att stor och dyr egendom som används uteslutande i den industriella 

verksamheten bedöms vara allmänna fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör. Nedan 

diskuteras ett antal åtgärder för att komma till rätta med industritillbehörsbegreppet så att det 

får en ändamålsenlig utformning och innebörd.  

 

5.3 Icke subsidiär bestämmelse 

Av 2 kap. 3 § JB följer att ett föremål hör till fastigheten i egenskap av industritillbehör ”utöver 

vad som följer av 1 och 2 §§”. Som tidigare har framhållits har detta uppfattats som att industri-

tillbehören är subsidiära till de övriga tillbehören. I rättstillämpningen leder detta till att föremål 

som skulle kunna utgöra industritillbehör omedelbart kategoriseras som allmänna fastighets-

tillbehör eller byggnadstillbehör, t.ex. i HFD 2016 ref. 26. Åtminstone den i rättsfallet aktuella 

luftningsbassängen borde höra till den industriella verksamheten på sådant sätt att den skulle 

uppfylla kraven för att utgöra ett industritillbehör. Enligt dagens rättsläge är det emellertid inte 

möjligt eftersom bestämmelsen tolkas subsidiärt. I doktrin har framförts att bestämmelsen ska 

tolkas som lex specialis, och därmed ska tillämpas före de övriga tillbehörsreglerna vad gäller 

maskiner och annan utrustning.136 Något stöd för detta synes dock inte finnas i rättspraxis. I 

doktrin har också framförts att man inte borde uppfatta formuleringen som att allting som skulle 

kunna vara allmänna fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör ska anses vara det, om de också 

kan vara industritillbehör.137 Att det efter över 50 år med formuleringen inte synes råda en klar 

uppfattning i denna avgörande fråga kan ses som ett tecken på att det finns ett behov av att 

reformera bestämmelsen.  

 

Fastigheter där det bedrivs industriell verksamhet kan ha tillbehör av alla tre slagen, och för att 

underlätta gränsdragningar mellan dem bör reglerna utformas så att industriell egendom som 

tillförts den industriella verksamheten faktiskt utgör industritillbehör. För att uppnå en sådan, 

mer ändamålsenlig reglering, bör det som nämnts ovan markeras i bestämmelsen att industri-

tillbehören inte är subsidiära till de övriga reglerna. En tänkbar väg är att helt stryka 

formuleringen ”utöver vad som följer av 1 och 2 §§”. Det finns flera fördelar med en dylik 

markering. Regleringen skulle i högre grad tillåtas stå på egna ben.138 Det skulle då också stå 

                                                      
136 Victorin, s. 195. 
137 Munukka, s. 968. 
138 Möller, s. 214.  



 49 

klart att industritillbehörsbegreppet är lex specialis till de övriga reglerna. Sammantaget skulle 

det leda till en betydligt mer förutsebar reglering. När regleringen är förutsebar ökar också 

incitamenten för leverantörer att sälja egendom med ägarförbehåll till industriella verksam-

heter, eftersom leverantören inte riskerar en obehaglig överraskning. Detta är mer förenligt med 

industritillbehörsregleringens syfte, nämligen att underlätta ekonomiska mellanhavanden inom 

industrisektorn. 

 

5.4 Underlättade gränsdragningar i förhållande till övriga tillbehör 

Genom att helt enkelt bygga en tunn byggnad runt en maskin som annars utgör industritillbehör 

kan denna enligt förarbetena förlora sin karaktär av industritillbehör. Maskinen ska istället ses 

som byggnadstillbehör till skalbyggnaden, som i sin tur utgör ett allmänt fastighetstillbehör.139 

Som har framförts finns en annan uppfattning representerad i en skiljedom och i doktrin, men 

faktum kvarstår att förarbetena uttrycker en annan ordning. Det är inte möjligt att säga hur en 

domstol skulle resonera, men det är svårare att bortse från förarbetena i en domstol än i t.ex. en 

rättsanalys. Det är således troligt att den industriella anläggningen av en domstol skulle 

bedömas som ett tillbehör till byggnaden i enlighet med förarbetena, och en sådan ordning är 

otillfredsställande. Det är t.ex. tänkbart att en leverantör sålt en maskin med äganderätts-

förbehåll till en producent av vissa varor. Båda parter utgår från att maskinen är ett 

industritillbehör och att äganderättsförbehållet skulle stå sig om producenten går i konkurs. När 

vintern kommer bygger producenten ett skydd runt maskinen för att skydda mot väder och vind. 

Under vintern går producenten i konkurs, och när leverantören vill göra äganderättsförbehållet 

gällande får den veta att förbehållet inte kan göras gällande eftersom maskinen nu utgör ett 

byggnadstillbehör. En sådan ordning är varken tillfredsställande eller motiverad.  

 

Huvudsyftet med att ändra regleringen är att förhindra att den maskinella utrustningen förlorar 

sin karaktär av industritillbehör om en omkringliggande byggnad uppförs. Om skalbyggnaden 

i sig hör till industritillbehöret innebär det dock också att något som annars skulle utgöra ett 

allmänt fastighetstillbehör blir ett industritillbehör. Detta torde emellertid vara förenligt med en 

form av huvudsaklighetsprincip som tidigare diskuterats och som föreslagits av Victorin. 

Skalbyggnaden utgör nämligen en underordnad del av anläggningen och maskinens tillbehörs-

karaktär bör därför vara avgörande för hela anläggningens tillbehörsbestämning. Genom att 

reglera i 2 kap. 3 § JB att industritillbehörsbegreppet även omfattar omkringliggande byggnad 

                                                      
139 Prop. 1966:24, s. 91. 
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som syftar till att skydda anläggningen mot väder eller liknande omständighet åstadkoms en 

rimligare reglering.140 

 

Här ska också understrykas att något som har gett upphov till svåra gränsdragningar av industri-

tillbehörsbegreppet är stadigvaranderekvisitet i de övriga tillbehörsbestämmelserna. Detta kan 

också uttryckas som ett en gräns dras mellan tillbehören genom det objektiva ändamåls-

sammanbandet.141 Ur industrins perspektiv är det en risk med dagens reglering att maskinell 

utrustning på en fastighet där det bedrivs industriell verksamhet anses vara ämnad för 

stadigvarande bruk för t.ex. industribyggnaden i fråga. Föremålet riskerar då att förlora sin 

karaktär av industritillbehör och istället betraktas som ett annat tillbehör. Sådan gräns-

dragningsproblematik kommer inte längre att uppkomma om det enligt ovan markeras i 

lagtexten att 2 kap. 3 § JB inte är subsidiär. Om föremålet i fråga uppfyller rekvisiten i 

bestämmelsen kommer den att utgöra ett industritillbehör, även om den anses vara 

stadigvarande i den bemärkelse att den gör en byggnad lämplig för industriell verksamhet i 

största allmänhet. En annan gränsdragningsproblematik är att ett föremål för att vara industri-

tillbehör inte kan ha ett sådant fysiskt samband med byggnaden att den räknas som byggnads-

tillbehör. Det handlar om t.ex. sådana inmonterade åtgärder att byggnaden anses försedd med 

föremålet. Också denna gränsdragningsproblematik löses genom att bestämmelsen inte är 

subsidiär.  

 

5.5 Avslutande kommentar 

Endast fastigheter som helt eller delvis inrättats för industriell verksamhet kan dra nytta av 

industritillbehörsreglerna. Det krävs inte att fastigheten uteslutande används för detta ändamål, 

utan även annan verksamhet än den industriella kan bedrivas på fastigheten. Med industriell 

verksamhet avses produktion av varor med maskinella hjälpmedel. Det är dock inte tillräckligt 

att beskriva industritillbehören såsom maskiner eller annan utrustning som används inom den 

industriella verksamheten. Det är också viktigt att komma ihåg att ett industritillbehör endast 

är vid handen om det brister i något av rekvisiten i 2 kap. 1–2 §§ JB, så att föremålet inte kan 

vara ett allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör. Denna gränsdragning följer av att 

                                                      
140 Ett annat möjligt sätt, som inte ska diskuteras mer ingående här, att lösa problematiken är att reglera i 2 kap. 2 

§ JB att sådana föremål som tillhör fastigheten enligt 2 kap. 3 § JB inte utgör tillbehör till byggnaden. På detta 

sätt skulle skalbyggnaden separeras från den maskinella utrustningen, och de två inte ses som en helhet. 
141 Strömgren, s. 365. 
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formuleringen ”utöver vad som följer av 1 och 2 §§ JB” i 2 kap. 3 § JB tolkas som att 

bestämmelsen är subsidiär.  

 

Det är också andra gränsdragningar som är viktiga, såsom den som görs vad gäller begreppet 

stadigvarande. Det har flera gånger i denna framställning framhållits att industritillbehören 

utmärker sig rekvisitsmässigt från de övriga tillbehörsbestämmelserna genom att det inte 

uppställs något uttryckligt krav i bestämmelsen på att industritillbehöret inrättats för stadig-

varande bruk. Som har visats ska detta inte tolkas som att helt saknas stadigvaranderekvisit. 

Tvärtom får det anses följa ett slags krav på att föremålet är stadigvarande, inte minst genom 

att regleringen syftar till att låta tung och permanent utrustning utgöra en del av fastigheten. 

Det finns likväl en risk med att industritillbehöret är stadigvarande, nämligen att det riskerar att 

betraktas som ett allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör istället. Kravet på att före-

målet ska vara stadigvarande är att den objektivt sett ska vara till nytta för fastighetens ägare, 

inklusive kommande ägare. Om det potentiella industritillbehöret därmed är stadigvarande i 

aspekten att den gör fastigheten eller byggnaden bruklig för industriell verksamhet i sig kommer 

den inte att bedömas som ett industritillbehör. Om den däremot är stadigvarande för den 

aktuella industriella verksamheten, ska det snarare betraktas som industritillbehör.  

 

Dagens utformning och tolkning av industritillbehörsbegreppet leder till att verksamhets-

anknuten egendom riskerar att bli betraktad som annat än industritillbehör. Ett tydligt exempel 

är den bedömning som med anledning av uttalanden i förarbeten kan komma att göras vad gäller 

skalbyggnader och som har diskuterats ovan. Detta är inte förenligt med industritillbehörs-

regleringens syfte, nämligen att underlätta för finansiering inom industrin. Industritillbehörs-

begreppet de lege ferenda bör omfatta verksamhetsanknuten egendom och regleringen bör 

erbjuda ett förutsebart system för såväl verksamhetsutövare som borgenärer.  
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