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Sammanfattning 
 
Begreppet fastighet har, före införandet av tredimensionell fastighetsindelning i svensk 

fastighetsrätt, ansetts utgöra en vertikalt avgränsad del av jordytan. I och med införandet 

av det tredimensionella inslaget den 1 januari 2004 kan fastigheter även avgränsas 

horisontellt. Således kan en traditionell fastighet numera delas in i flera olika skikt och 

nivåer vilka var för sig kan utgöra separata fastigheter. 

 

Redan före införandet av tredimensionell fastighetsindelning har vissa möjligheter till 

ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande funnits, främst genom olika former av 

avtalslösningar. Dessa lösningar utgör dock, till skillnad från tredimensionell 

fastighetsindelning, inte någon äganderättslig uppdelning och har därmed varit kraftigt 

begränsade. 

  

Tredimensionell fastighetsindelning erbjuder en mängd nya fördelar och möjligheter. 

En av de främsta fördelarna är möjligheten att dela upp en befintlig anläggning i 

separata fastigheter, exempelvis indelade efter specifikt verksamhetsområde för att på så 

sätt erhålla en effektivare och mer ändamålsenlig förvaltning. En effekt av detta torde 

bli hårdare konkurrens på fastighetsmarknaden genom att nya aktörer kan etablera sig 

då mindre kapital krävs för att förvärva det önskade förvaltningsobjektet i och med att 

man numera kan bryta ut dessa ur komplexa anläggningar och förvärvas dem enskilt. 

Vidare underlättas även finansieringen i flera avseenden. Det nya fastighetsinslaget 

öppnar även upp nya möjligheter att bebygga befintlig infrastruktur vilket antas leda till 

effektivare markutnyttjande. Dessutom kan vissa skattemässiga fördelar uppnås som en 

följd av tredimensionell indelning. 

 

Tredimensionell fastighetsindelning kan även innebära vissa mindre positiva effekter. 

Bland annat har det ökade beroendeförhållandet mellan fastigheter av denna typ 

diskuterats som ett tänkbart problem. En annan negativ effekt som befaras är att 

fastighetsmarknaden riskerar att bli alltför fragmenterad och svåröverskådlig.  

 

Vad gäller värdering, taxering och beskattning anses i huvudsak inga väsentliga 

skillnader föreligga mellan traditionella och tredimensionella fastigheter.  
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Tredimensionell fastighetsindelning förekommer i en eller annan utsträckning i ett 

flertal andra länder, däribland Danmark, Tyskland och Australien. Erfarenheter från 

dessa länder har, även om lagstiftningen skiljer sig åt, kunnat indikera att en uppdelning 

av befintliga fastigheter i mindre och mer ändamålsenliga äganderättsliga enheter kan 

öka fastigheters marknadsvärde. 
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1. Inledning 
 

Den 1 januari 2004 infördes möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning i 

Sverige. Kortfattat innebär detta att en fastighet, till skillnad mot tidigare, kan avgränsas 

såväl horisontellt som vertikalt. Tredimensionell fastighetsbildning har fram för allt 

uppmärksammats i och med möjligheten att bebygga befintliga byggnader och annan 

infrastruktur. Rent praktiskt innebär det tredimensionella inslaget dessutom att en och 

samma byggnad kan delas upp i flera fastigheter och att respektive fastighet därefter kan 

överlåtas till den förvaltare som är bäst lämpad att bedriva dess aktuella verksamhet. 

Vår hypotes, med utgångspunkt i detta, är att tredimensionell fastighetsindelning, i 

många fall, kan komma att ge upphov till ett ekonomiskt mervärde. 

 

Uppsatsen bör inte enbart betraktas ur ett finansiellt perspektiv utan även utifrån ett 

affärsutvecklingsperspektiv i och med att en ny marknad åskådliggörs. 

 

1.2 Syfte 
 

Ett av uppsatsens huvudsakliga syften är att redogöra för fenomenet tredimensionell 

fastighetsbildning som sådant samt att belysa huruvida detta kan komma att påverka 

fastigheters marknadsvärde. 

 

Vidare ämnar vi belysa de nya affärsutvecklingsmöjligheter som skapats i och med det 

tredimensionella inslaget. Uppsatsen redogör för olika syften och incitament vilka legat 

till grund för ett par av de tredimensionella fastighetsindelningar som genomförts i 

Sverige. Detta åskådliggörs genom en undersökning i fallstudieliknande form där även 

upplevda problem och risker kommer att avhandlas. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen begränsar sig till att betrakta tredimensionell fastighetsbildning ur nationellt 

perspektiv även om vissa jämförelser med utländska fastighetssystem görs. 
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1.4 Metod 
 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats. Arbetet bygger i huvudsak på 

studier av facklitteratur, offentligt tryck samt artiklar inom bransch- och nyhetsmedier. 

Vidare har tagits del av tidigare genomförda studier främst från KTH. Utöver 

litteraturstudier bygger uppsatsen på ett flertal intervjuer som genomförts med relevant 

branschfolk såsom affärsutvecklare, analytiker, förvaltare, lantmätare och jurister. 
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2. Tredimensionell fastighetsbildning 
 

2.1 Vad är tredimensionell fastighetsbildning? 
 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.”1 Citatet, hämtat från jordabalkens 

portalparagraf, utgör definitionen av vad som utgör en fastighet och är utgångspunkt för 

fastighetsrätten. Begreppet fastighet har, före införandet av det tredimensionella 

inslaget, ansetts utgöra en avgränsad del av jordytan. Teoretiskt sett kan en sådan 

traditionell fastighet, på grund av jordens klotaktiga form, liknas vid en inverterad kon 

vars spets befinner sig vid jordens mittpunkt för att därifrån sträcka sig oändligt ut i 

universum. I praktiken sträcker sig en fastighet dock inte längre än den nivå där det, 

såväl i höjd- som i djupled, är möjligt att nyttja den.2

 

Det tredimensionella inslaget, det vill säga att fastigheter även kan avgränsas såväl 

horisontellt som vertikalt, infördes i jordabalken den 1 januari 2004. Med en 

tredimensionell fastighet menas en fastighet som i sin helhet är avgränsad både 

horisontellt och vertikalt.3 Detta innebär att en tredimensionell fastighet alltid består av 

en sluten volym och rent praktiskt att anläggningar eller våningsplan inom en och 

samma byggnad kan utgöra olika fastigheter och ha olika ägare. En tredimensionell 

fastighets utformning är oberoende av de traditionella fastigheternas gränser och kan 

således urholka flera traditionella fastigheter. 

 

Tredimensionell fastighetsindelning innebär även möjlighet att skapa tredimensionella 

fastighetsutrymmen. Med detta begrepp avses ett utrymme som ingår i en traditionell 

fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Ett tredimensionellt 

fastighetsutrymme kan sitta ihop med eller vara avskilt från den traditionella fastighet i 

vilken det ingår. En traditionell fastighet kan ha flera olika tredimensionella 

fastighetsutrymmen.4

 
                                                 
1 Se 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) 
2 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 11. 
3 Se 1 kap. 1 a § jordabalken (1970:994) 
4 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 24 ff. 
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2.2 Tidigare möjligheter till tredimensionellt fastighetsutnyttjande 
 
Redan före införandet av tredimensionell fastighetsindelning har möjligheter till ett 

tredimensionellt fastighetsutnyttjande funnits. Med tredimensionellt 

fastighetsutnyttjande avses att en fastighets olika nivåer och utrymmen disponeras av 

andra aktörer än fastighetsägaren. Ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande i en 

traditionell fastighet säkras vanligen genom olika avtalslösningar. Exempel på åtgärder 

som används för att säkra ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande är nyttjanderätt, 

servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och samäganderätt. Dessa lösningar 

innebär dock vissa risker för rättighetsinnehavarna i och med att rättigheterna inte utgör 

en äganderättslig uppdelning av fastigheten. Dessa risker kan därför i många fall 

undvikas i och med en tredimensionell fastighetsindelning. 

 

2.2.1 Nyttjanderätt 
Nyttjanderättsavtal, vanligen i form av ett hyresavtal, kan träffas mellan fastighetsägare 

och de som önskar disponera ett tredimensionellt avgränsat utrymme inom fastigheten. 

Ett nyttjanderättsavtal är dock förenat med kraftiga begränsningar och vissa risker. Till 

exempel är en nyttjanderätt begränsad i tiden och kan komma att upphöra i samband 

med en exekutiv försäljning av fastigheten. Vidare är möjligheterna till pantsättning av 

nyttjanderätten i praktiken begränsade vilket kraftigt påverkar 

finansieringsmöjligheterna.5

 

2.2.2 Servitut 
Ett servitut är en rättighet som upplåts i en fastighet till förmån för en annan fastighet. 

Servitut kan antigen uppkomma genom att olika fastighetsägare avtalar med varandra, 

så kallade avtalsservitut, eller genom myndighetsbeslut vilka benämns 

fastighetsbildningsservitut. Det finns dock begränsningar om vilka avtalslösningar som 

är möjliga att säkra genom servitut. Sådana frågor prövas av inskrivningsmyndigheten. 

Det är till exempel inte möjligt att genom ett servitut skapa en självständig ensamrätt att 

nyttja ett visst utrymme av fastigheten.6 Servitut kan även, liksom nyttjanderättsavtal, 

komma att upphöra av olika anledningar som till exempel vid en exekutiv försäljning.7 

                                                 
5 Se prop. 2002/03:116 sid. 27. 
6 Se Victorin, A. Sundell, O. Allmän fastighetsrätt, 4 u. (Iustus förlag, 2004) sid. 250 ff. 
7 Se prop. 2002/03:116 sid. 27 f. 
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Vidare får ett servitut aldrig innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande 

fastigheten.8

 

2.2.3 Ledningsrätt 
Ledningsrätt är, enligt ledningsrättslagen, endast tillämplig på ledningar av viss typ och 

kan därmed inte användas för att tillgodose ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande i 

annat avseende. 

 

2.2.4 Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar kan enligt anläggningslagen inrättas av 

lantmäterimyndigheten för anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter och 

tillgodoser gemensamma behov. Gemensamhetsanläggningar utgörs vanligen av till 

exempel parkeringsplatser, vägar och andra gemensamma nyttigheter. Ett 

tredimensionellt fastighetsutnyttjande med hjälp av gemensamhetsanläggning kan 

endast möjliggöras i begränsad omfattning och anläggningslagen är över huvud taget 

inte tillämplig i de fall man vill åstadkomma en självständig bruksenhet som en särskild 

intressent skall förfoga över.9

 

2.2.5 Samäganderätt 
I de fall en fastighet har flera ägare blir lagen om samäganderätt tillämplig. 

Fastighetsägarna kan träffa inbördes avtal om hur fastigheten skall disponeras, till 

exempel att en ägare skall disponera ett visst utrymme av byggnaden medan en annan 

ägare skall disponera ett annat. På så sätt kan ägarna erbjudas en rätt till ett 

tredimensionellt avgränsat utrymme. Denna rätt är dock relativt otrygg. Till exempel 

kan en ägares rätt gå förlorad vid en annan ägares konkurs. Vidare är beslut rörande 

egendom som omfattas av samäganderätt beroende av samtliga ägares samtycke. En 

nackdel avseende finansieringen är att det inte är möjligt för ägarna att pantsätta sina 

ideella andelar i fastigheten. Pantsättning omfattar hela fastigheten och kräver samtliga 

delägares samtycke. Ett sådant samtycke torde i praktiken vara mycket svårt att erhålla i 

och med att ett eventuellt framtida ianspråktagande av panten innebär att hela 

                                                 
8 Se NJA 1983 sid. 292. 
9 Se prop. 2002/03:116 sid. 28 f. 
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fastigheten kan komma att avyttras. Vidare har varje delägare rätt att självständigt 

begära försäljning av fastigheten vilket kan innebära problem för övriga delägare.10

 

2.3 Generella och särskilda krav vid fastighetsbildning 
 

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten. För att bilda en tredimensionell 

fastighet gäller fastighetsbildningslagens generella lämplighetskrav på fastigheter samt 

därutöver ett par särskilda bestämmelser som endast tillämpas på tredimensionella 

fastigheter. De generella lämplighetsvillkoren föreskriver bland annat att fastigheter, 

vilka berörs av fastighetsindelning, skall kunna anses som varaktigt lämpliga för sitt 

ändamål efter det att en fastighetsbildning genomförts. Vidare ställs krav på att 

ändamålet är aktuellt, det vill säga att fastigheten inom en snar framtid kan användas för 

det avsedda ändamålet. I fastighetsbildningslagen ges också att fastighetsbildning skall 

ske i enlighet med gällande planer. Med detta menas att fastighetsbildningen skall 

överensstämma med gällande detaljplan, fastighetsbildningsplan och andra 

områdesbestämmelser.11  

 

För tredimensionella fastigheter gäller därutöver några särskilda lämplighetskrav. Först 

och främst anges att tredimensionella fastigheter endast får bildas under förutsättning att 

det avsedda ändamålet inte kan uppnås på ett lika tillfredställande sätt med andra 

lösningar. Anledningen till att ett sådant särskilt lämplighetsvillkor har satts upp torde 

vara att man därigenom vill minska risken för en allt för stor fragmentering på 

fastighetsmarknaden samt minska kostnaderna för fastighetsregistrering och 

planläggning. För att undvika att tredimensionell fastighetsindelning utnyttjas i syfte att 

skapa luftfastigheter krävs i regel att en tredimensionell fastighet omfattar en befintlig 

byggnad eller annan anläggning. Tredimensionell fastighetsbildning kan dock, i 

undantagsfall, ske redan innan anläggningen är uppförd, nämligen i de fall då detta är en 

förutsättning för att säkra finansieringen. I dessa fall skall det klargöras att fastigheten, 

inom en nära framtid, kommer att kunna användas för det avsedda ändamålet. En 

tredimensionell fastighet måste även tillförsäkras de rättigheter vilka är nödvändiga för 

en ändamålsenlig användning. Vid till exempel bebyggelse av tak kan det röra sig om 

                                                 
10 Se prop. 2002/03:116 sid. 29. 
11 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 31 ff. 
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säkerställd förbindelse med markytan. För tredimensionella fastigheter avsedda för 

bostadsändamål gäller att dessa måste omfatta minst fem bostadslägenheter.12

 

I och med att ett kraftigt beroendeförhållande föreligger mellan en tredimensionell 

fastighet och den angränsande traditionella fastigheten krävs en större samverkan 

mellan fastigheterna än vad som är fallet med traditionella fastigheter. Den 

tredimensionella fastigheten måste till exempel tillförsäkras rätt till passage till 

markytan, vatten och avlopp. Dessa rättigheter tillförsäkras antingen genom 

gemensamhetsanläggningar eller via servitutslösningar beroende på hur många 

fastigheter som nyttjar den relevanta funktionen. Rättighet som enbart syftar till att tjäna 

en fastighet tillförsäkras genom servitut medan en funktion som nyttjas av flera 

fastigheter säkras genom bildande av en gemensamhetsanläggning. Exempel på 

anläggningar lämpliga att förvaltas av en gemensamhetsanläggning är bärande 

konstruktioner, fasader, hissar, trapphus samt vissa typer av ledningar. Val av 

lösningsåtgärd skall beaktas av lantmäterimyndigheten i samband med, den ovan 

nämnda, lämplighetsprövningen. 

 

3. Värdering, taxering och beskattning 
 

3.1 Värdering av tredimensionella fastigheter 
 

Värderingsförfarandet antas i grunden vara det samma för tredimensionella fastigheter 

som för traditionella fastigheter. Anledningen därtill är att bedömningsgrunden i sig inte 

ändrats i och med det tredimensionella inslaget. Med bedömningsgrunden avses hur ett 

lämpligt marknadsvärde bör åsättas ett objekt. Den väsentliga skillnaden ligger i att 

marknadsvärdet vid traditionell fastighetsvärdering, i första hand, har sin utgångspunkt i 

ett markvärde medan marknadsvärdet för tredimensionella fastigheter istället relateras 

till värdet av ett specifikt utrymme. Detta torde dock inte föranleda någon större skillnad 

mellan de olika värderingssituationerna eftersom marknadsvärdet såväl för ett 

markområde som för ett utrymme vanligtvis bestäms utifrån byggrätten. Vid värdering 

av tomtmark för bebyggelse med kommersiella byggnader relateras markvärdet till 

                                                 
12 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 54 ff. 
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byggrättens bruttoarea, m² BTA. Detta tillvägagångssätt anses även vara tillämpligt på 

tredimensionella utrymmen. Även när det gäller värdering av bebyggda markområden, 

där värdet bestäms av en marknadsanpassad avkastningskalkyl, är metoden tillämplig 

för tredimensionella fastigheter.13          

 

Ytterligare en förekommande metod som används vid bedömning av marknadsvärdet 

för traditionella fastigheter är ortsprismetoden. Detta är en statistisk metod vilken 

bygger på att prisnoteringar från tidigare fastighetsförsäljningar samlas in och jämförs. 

Syftet är att, utifrån genomsnittsberäkningar på ortsprismaterialet, uppskatta ett så 

sannolikt marknadsvärde som möjligt.14 I och med att ortsprismetoden förutsätter att ett 

relativt omfattande material, innehållande information om likvärdiga fastigheters 

försäljningspris, finns tillgängligt torde denna, i dagsläget, ej vara fullt användbar vid 

värdering av tredimensionella fastigheter. I skrivande stund är antalet tredimensionella 

fastigheter nämligen allt för få för att utgöra ett relevant jämförelsematerial. I 

Stockholm har endast nio förrättningar genomförts där projektet avsett en byggnad. 

 

3.2 Taxering och beskattning av tredimensionella fastigheter 
 

I all väsentlighet gäller samma regler för taxering och beskattning av tredimensionella 

fastigheter som för traditionella fastigheter.   

 

För att tredimensionella fastigheter och fastigheter med tredimensionella utrymmen 

skall kunna åsättas rättvisande taxeringsvärden har dock vissa mindre justeringar gjorts. 

Bland annat har en så kallad trolleribestämmelse införts, vilken innebär att vad som i 

lagen sägs om mark även skall gälla för utrymme. Av detta följer exempelvis att ett 

utrymmes byggrättsvärde skall ingå i markvärdet. Vidare har beslutats att 

tredimensionella fastigheter och tredimensionella fastighetsutrymmen ej kan tillhöra 

byggnadstypen småhus. 

 

När det gäller beskattningen kan nämnas att ingen ändring i lagen om statlig 

fastighetsskatt ansetts vara nödvändig till följd av införandet av det tredimensionella 

                                                 
13 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 121 ff. 
14 Se Bejrum, H. och Lundström, S. Fastighetsekonomi – Hyresfastigheter. (VM Fastighetsekonomer AB, 
1986) sid. 139 ff. 
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inslaget. Tredimensionella fastigheter beskattas liksom traditionella fastigheter med en 

viss procentsatts av taxeringsvärdet.15

 

4. Affärsmöjligheter med tredimensionell fastighetsbildning 
 

Tredimensionell fastighetsindelning innebär en mängd fördelar jämfört med traditionell 

fastighetsindelning. En av de främsta fördelarna är att det nya fastighetsinslaget 

möjliggör att en befintlig byggnad kan delas upp och överlåtas till olika intressenter. På 

så sätt kan en mer ekonomisk och förvaltningsmässig effektivitet uppnås. Detta kan få 

en stor betydelse främst vid betraktande av komplexa anläggningar som innehåller en 

mängd olika verksamheter och som förvaltningsmässigt är helt olikartade. Det kan till 

exempel gälla en byggnad belägen på en fastighet som längst ner består av en 

tunnelbanestation med spår, perrong, biljetthall och butiker. Ovanför 

tunnelbanekomplexet kan antas ligga ett parkeringsgarage och i höjd med markytan 

ovanför garaget kan byggnaden innehålla kommersiella affärslokaler och 

kontorslokaler. Dessutom kan tänkas att bostadslägenheter finns belägna ovanför de 

kommersiella lokalerna. Även om fastighetsutnyttjandet är löst på ett optimalt sätt i en 

traditionell fastighet kan ytterligare stora fördelar uppnås i och med en uppdelning av 

förvaltningsområdena. Inte minst genom att ägandeförhållandena klarläggs.16

 

I och med att en befintlig byggnad kan delas upp och verksamheterna överlåtas var för 

sig öppnas en ny marknad där mindre och mer specialiserade intressenter kan agera. 

Dessa intressenter, specialiserade på ett specifikt förvaltningsområde, kan i och med en 

tredimensionell fastighetsindelning, ges möjlighet att förvärva endast byggnadsdelen 

innehållande det önskade affärsområdet. Dessutom förutsätter detta naturligtvis en lägre 

kapitalinsats än vad som annars hade varit fallet. Tidigare var förvaltare tvungna att 

förvärva hela byggnader och på så sätt varit tvungna att ta sig an verksamhetsområden 

som de egentligen inte varit intresserade av. Detta gjorde att enbart kapitalstarka 

spekulanter tidigare kommit ifråga. Möjligheten att endast förvärva det önskade 

förvaltningsområdet som en egen fastighet underlättar även finansieringen i det 

avseendet att en tredimensionell fastighet kan intecknas och pantsättas på samma sätt 

som en traditionell fastighet. 
                                                 
15 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik, 2005) sid. 142 ff. 
16 Se Victorin, A. Tredimensionell fastighetsbildning. SvJT. 
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Tredimensionell fastighetsindelning innebär också stora fördelar för de 

bostadsrättsföreningar som för närvarande klassificeras som oäkta. En 

bostadsrättsförening betraktas som oäkta om värdet av dess kommersiella lokaler 

överstiger en viss nivå. I storstadsregionerna betraktas många bostadsrättsföreningar 

som oäkta i och med den rådande marknadshyresnivån som ger höga kommersiella 

intäkter. I en äkta bostadsrättsförening skall lägst 60 procent av taxeringsvärdet avse 

föreningsmedlemmarnas lägenheter. Högst 40 procent av de totala intäkterna får därmed 

utgöras av kommersiella hyresintäkter.17 Konsekvensen av att klassificeras som en 

oäkta bostadsrättsförening är att dessa beskattas enligt samma regler som gäller för 

aktiebolag, nämligen att helt andra krav ställs på bokföringsrutiner och 

beskattningsåtgärder. I och med möjligheten att stycka av fastighetens kommersiella 

lokaler och överlåta dessa till mer lämpade ägare kan bostadsrättsföreningen lättare 

komma att klassificeras som äkta.18 En annan fördel med att avskilja den kommersiella 

verksamheten och överlåta denna är att bostadsrättsföreningen då inte längre behöver 

stå risken för lokalinnehavarens eventuella insolvens. 

 

Vidare erbjuder det tredimensionella fastighetsinslaget en möjlighet till ett effektivare 

markutnyttjande inom framförallt tätbebyggda områden. I storstadsregionerna pågår en 

kontinuerlig förtätningsprocess i och med de begränsade markytorna. Det nya 

fastighetsinslaget öppnar upp nya möjligheter att bebygga befintlig infrastruktur istället 

för att bebygga parker, grönområden och andra obebyggda ytor som önskas orörda. Till 

exempel kan nya byggrätter erhållas ovanpå befintliga byggnader samt på ban- och 

spårområden. 

 
 

                                                 
17 Se Gustafsson, H., 3D kan förbättra stadsmiljön. Planera, Bygga & Bo (Nr 4/2004) 
18 Se Julstad, B. och Sjödin, E., Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik AB, 2005) sid. 13. 
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5. Tänkbara problemsituationer med tredimensionella fastigheter 
 

Införandet av tredimensionell fastighetsindelning kan, utöver alla fördelar, naturligtvis 

även resultera i mindre positiva effekter. Några av dessa kommer nedan att kortfattat 

presenteras.  

 

Först och främst kan konstateras att det nya fastighetsinslaget i vissa avseenden 

komplicerat den svenska fastighetsrätten i och med att en helt ny dimension tillförts.  

 

Som ovan nämnts var en farhåga vid införandet av tredimensionell fastighetsindelning 

att fastighetsmarknaden skulle riskera att fragmentiseras och att kostnaderna för 

fastighetsregistrering och planläggning skulle öka dramatiskt som en följd av ett allt för 

flitigt utnyttjande av det tredimensionella inslaget. Detta är dock något som beaktats 

noga och har i möjligaste mån försökt undvikas genom olika former av reglering. 

 

Ytterligare en effekt av tredimensionell indelning är att ett allt tydligare 

beroendeförhållande mellan fastigheter skapats. En tredimensionell fastighet är av 

förklarliga skäl beroende av andra fastigheter på ett sätt som en traditionell fastighet 

normalt sett inte är. Detta faktum resulterar i att betydligt fler samverkansfrågor 

aktualiseras och att ett högre krav på en fungerande grannelagsrätt ställs. 

    

Ett annat tänkbart problem, till följd av det ökande beroendeförhållandet, kan vara 

eventuella intressekonflikter som kan uppstå mellan de olika fastighetsägarna i en och 

samma byggnad. Framförallt i fall då de olika fastighetsägarna bedriver vitt skilda 

verksamheter. 

  

Avslutningsvis bör även nämnas de eventuella komplikationer och ytterligare kostnader 

som uppkommer med anledning av att en tredimensionell fastighetsindelning förutsätter 

att samma brandskydd som krävs för traditionella fastigheter inrättas. Detta innebär att 

en byggnad som till sin utformning är helt oförändrad ändå kan behöva utrustas med ett 

omfattande brandskydd enbart på grund av att fastigheten delas upp i två fastigheter.  
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6. Tredimensionell fastighetsindelning i andra länder 
 

Tredimensionell fastighetsindelning är, i en eller annan form, internationellt sett relativt 

vanligt och förekommer i många länder som till exempel Australien, Danmark, 

Tyskland och Spanien. Vissa länder, däribland Frankrike, Italien, Japan och Kanada, 

tillämpar en något förenklad form av tredimensionell fastighetsindelning där man utgått 

från den tvådimensionella metoden och endast inkluderat det tredimensionella inslaget i 

form av så kallade ägarlägenheter.19 Med ägarlägenhet avses ägande av enstaka 

bostadslägenheter i form av självständiga fastigheter.20 I de olika ägarlägenhetsinstitut 

som tillämpas utomlands kan i stort delas in i två olika huvudtyper. Det ena institutet är 

uppbyggt kring en samäganderätt till en bestämd byggnad. Denna samäganderätt är 

sedan förenad med en exklusiv nyttjanderätt för respektive delägare till en bestämd 

lägenhet. Det andra ägarlägenhetsinstitutet är konstruerat som en direkt äganderätt till 

en bestämd lägenhet och en samäganderätt till byggnadens gemensamma delar och till 

marken på vilken byggnaden är uppförd. Mellan dessa ägarlägenhetsinstitut finns 

betydande tekniska skillnader och förutsättningar betingande av vitt skilda juridiska 

system.21  

 

I Sverige valde man vid införandet av tredimensionell fastighetsindelning att inte tillåta 

ägarlägenheter. Anledningen till detta var bland annat att man ville motverka en 

splittring av hittills homogena förvaltningsobjekt vilket skulle riskera att leda till en 

onödig fragmentisering av fastighetsindelningen.22

 

I följande avsnitt skall erfarenheter från Danmark, Tyskland och Australien behandlas. 

Dessa erfarenheter baseras på tidigare genomförda studier och utredningar från 

institutionen för bygg- och fastighetsekonomi på KTH, Statens offentliga utredningar 

(SOU) samt en undersökningen genomförd av Skanska Produktutveckling Sverige. 

 

På grund av att de juridiska förutsättningarna skiljer sig påtagligt mellan olika länder 

kan inga direkta slutsatser dras av erfarenheter från dessa. Av samma anledning kan inte 

heller konkreta effektivitets- eller vinstberäkningar tillämpas i jämförelsesyfte. I 
                                                 
19 Se SOU 1996:87 sid. 97 ff. 
20 Se SOU 2002:21 sid. 55 ff. 
21 Se SOU 1996:87 sid. 97 f. 
22 Se Julstad, B. och Sjödin, E. Tredimensionell fastighetsindelning. (Norstedts juridik AB, 2005) sid. 68. 
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synnerhet eftersom att Sverige valt att inte tillåta ägarlägenheter vilket är den 

huvudsakliga formen av tredimensionell fastighetsindelning i andra länder. 

 

6.1 Danmark 
 

I Danmark har möjlighet till fri uppdelning av befintlig bebyggelse i ägarlägenheter 

funnits sedan 1966. Denna möjlighet kommer till uttryck genom ”Lov om 

ejerlejligheder”. Lagen är tillämplig i fråga om butiker, kontor, lager, bostadslägenheter 

och andra särskilt avgränsade utrymmen, dock ej på allmännyttiga bostadsfastigheter 

eller jordbruksfastigheter. Det är alltså endast byggnader som kan indelas i 

ägarlägenheter och en lägenhetsgräns får inte stäcka sig utanför byggnaden. Lagen är 

således inte tillämplig på mark.  

 

Ägarlägenheter i Danmark behandlas som en självständig fastighet vilken kan intecknas 

och belånas på samma sätt som traditionella fastigheter. Ägare till ägarlägenheter har 

såväl en rätt som en skyldighet att tillhöra den ägareförening som skall förvalta den 

gemensamma egendomen. Denna utgörs bland annat av mark och vissa anläggningar. 

 

Vidare kan ägarlägenheter endast inrättas i fastigheter som i sin helhet indelas i 

ägarlägenheter. Det finns dock inget som hindrar att flera bostadslägenheter eller lokaler 

ingår i en ägarlägenhet. 

 

6.1.1 Erfarenheter 
Positiva erfarenheter med det danska tredimensionella inslaget är bland annat att 

ägarlägenheter har möjliggjort en riskspridning för investerare. Speciellt tilltalar detta 

incitament privata investerare. En annan positiv erfarenhet är att 

ägarlägenhetsuppdelade fastigheter har en större flexibilitet, jämfört med traditionella 

fastigheter, i och med att enheterna kan säljas var för sig. 

 

Negativa erfarenheter från det danska systemet härrör främst från fastigheter där 

olikartade förvaltningsverksamheter inryms i samma ägarlägenhet. Till exempel 

kompliceras administration och förvaltning i de fall då olika hyresrätter, som 

kommersiella lokaler och bostäder, inryms under samma ägarlägenhet. 
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6.2 Tyskland 
 

I Tyskland används tredimensionell fastighetsindelning i förhållandevis stor 

utsträckning. Även här benämns de delade fastighetsobjekten som ägarlägenheter. År 

2003 fanns det till exempel mer än 3 miljoner ägarlägenheter för bostadsändamål. 

Tredimensionella fastigheter är också vanligt förekommande för kommersiella ändamål. 

 

Möjligheten till att avskilda utrymmen och slutna volymer inom en och samma fastighet 

kan ha olika ägare har funnits i tysk rätt sedan 1951 i och med införandet av 

Wohnungseigentum-gesetz. Som krav ställs att den ifrågavarande lägenheten eller 

lokalen skall vara en avskild enhet som är inrättad för att varaktigt och självständigt 

användas som bostad eller för annat ändamål. Liksom i Danmark betraktas en tysk 

ägarlägenhet som en enskild fastighet vilken kan intecknas och belånas likt traditionella 

fastigheter. 

 

6.2.1 Erfarenheter 
Exempel på positiva erfarenheter av tredimensionell fastighetsindelning från den tyska 

marknaden är bland annat att man uppnått ett effektivare markutnyttjande och ett ökat 

bebyggande i stadskärnor. Det har även visat sig att ägarlägenheter för bostadsändamål 

har ett högre kommersiellt värde än den traditionella fastigheten som helhet. 

Möjligheten till en tredimensionell fastighetsindelning har även inneburit att 

finansiering av mark underlättas. Vidare innebär möjligheten att dela upp byggprojekt 

att det är lättare att skaffa erforderligt kapital. Sammantaget innebär detta att 

förverkligande av stora byggprojekt har underlättats. 

 

6.3 Australien 
 

Enligt australisk rätt har det alltid varit möjligt att dela in jorden i horisontella skikt, 

dessa benämns i den grundläggande indelningen stratum. Stratum är således en 

benämning på horisontellt avgränsade fastigheterna. I det australiska fastighetssystemet 

finns inget direkt krav på att ett visst stratum skall vara bebyggt och kan därmed utgöras 

av såväl mark- som luftfastigheter. Ett stratum kan delas in i mindre äganderättsliga 

delar, dessa benämns Community titles och strata titles. Community titels används där 
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större stratum kan delas in i mindre äganderättsliga delar vilka i sin tur kan delas in i än 

mindre äganderättsenheter via strata titles. Strata title utgör således en form av 

besittningsrätt till en volym i en byggnad att jämställa med ägarlägenhet.23 Denna 

volym kan lagfaras och pantsättas som en separat fastighet. 

 

Möjligheten att dela in flervåningsbyggnader i horisontella skikt i form av strata titles 

har tidigare tillämpats restriktivt av australiska advokater. Dessa har istället föredragit 

att dela in byggnaders våningsplan med ett system baserat på indirekt ägande genom 

bolag kallat company title. Company title tillförsäkrar rätten till en viss del av en 

fastighet genom ägande av andelar i ett företag. I och med att ägandet vid denna form 

baseras på ett aktieinnehav påverkas graden av säkerhet och därmed möjligheten till 

pantsättning.24 Motviljan angående tillämpningen av systemet med strata titles kommer 

sig bland annat av den osäkerhet som kan uppkomma beträffande innebörden av rätten 

till det horisontella skiktet i luften om den befintliga byggnaden skulle komma att 

förstöras eller rivas. En annan bidragande faktor till motviljan är de juridiskt komplexa 

problem som kommer av det starka beroendeförhållandet som föreligger mellan en 

fastighet belägen ovanpå en annan. På senare tid har dock denna motvilja kommit att 

minska.25

 

6.3.1 Erfarenheter 
Den allmänna uppfattningen är att det fastighetsrättsliga systemet i Australien kring 

Strata titles fungerar bra. Till stöd för detta talar till exempel att strata titles för 

bostadsändamål har samma skatt och möjlighet till belåningsgrad som friliggande 

bostäder. Dessutom anges att försäljningsvärdet för en sådan stratafastighet beräknas till 

omkring 15 % högre jämfört med motsvarande andel i en fastighet där ägande utgörs i 

form av company title.26

 

                                                 
23 Se Nylander, U. och Rinman, K. Tredimensionell fastighetsindelning – Ett nytt inslag i svensk 
fastighetsrätt, (Institutionen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH, Examensarbete nr 130) Sid. 30 ff. 
24 Se Arnrud, P. och Larson, A. Tredimensionell fastighetsbildning – Lägenhet med äganderätt. 
(Institutionen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH, Examensarbete nr 76) Sid. 22. 
25 Se SOU 1996:87 sid. 113. 
26 Se SOU 1996:87 sid. 122 f. 
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7. Fallstudie av genomförda tredimensionella fastighetsbildningar
 

Detta kapitel avser en närmare granskning av tredimensionell fastighetsindelning i en 

fallstudieliknande form. Kapitlet syftar till att åskådliggöra dels ett par specifika projekt, 

dels generella åsikter och reflektioner. 

 

När det gäller de närmare studerade projekten fokuseras i huvudsak på de syften och 

incitament som legat till grund för den tredimensionella indelningen. Dessutom 

redogörs för eventuella komplikationer och risker som skulle kunna relateras till dessa 

projekt. Slutligen behandlas även aktörernas inställning till tredimensionell 

fastighetsindelning och dess framtida användning. 

 

När det gäller de generella åsikterna och reflektionerna angående tredimensionell 

fastighetsindelning har vi för att erhålla en helhetsbild valt att intervjua en rad olika 

aktörer på fastighetsmarknaden. Intervjuer har genomförts med affärsutvecklare, 

analytiker, berörda myndighetsrepresentanter, bolagslantmätare, jurister samt 

fastighetsägare och förvaltare. Avsikten är således att åskådliggöra tredimensionell 

fastighetsindelning utifrån ett initiativtagarperspektiv, ett analytikerperspektiv samt ett 

myndighetsperspektiv. 

 

7.1 Sundbyberg, Apoteket 21 
 

Fastighets AB Förvaltaren, nedan Förvaltaren, ägs av Sundbybergs stad. Förvaltaren 

bedriver förvaltning inom två affärsområden; hyresbostäder och lokaler. Bolaget 

förvaltade i december 2004 670 552 m² lägenhetsyta och 250 292 m² kommersiell 

lokalyta. Bolaget är endast verksamma inom Sundbybergs kommun. 

 

Per-Håkan Genberg är verksam inom avdelning för transaktioner och exploatering på 

Förvaltaren. 

 

Fastigheten Sundbyberg Apoteket 21, ägd av Förvaltaren, består av en 

garageanläggning i två plan som inrymmer cirka 100 parkeringsplatser. Fastigheten är 

belägen i området Lilla Alby i Sundbybergs stad. År 2000, det vill säga fyra år innan 
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möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning uppstod, inleddes förhandlingar 

mellan Förvaltaren och Riksbyggen AB om att uppföra bostäder ovanpå den befintliga 

garagefastigheten. Den ursprungliga tanken var att Riksbyggen AB skulle förvärva hela 

fastigheten och därefter upplåta garageplatserna till Förvaltaren via servitut eller annan 

lämplig avtalslösning utan kostnad. Denna initiala lösning skulle dock ha inneburit ett 

stort beroendeförhållande mellan Förvaltaren och den blivande bostadsrättsföreningen. I 

och med möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning som uppkom januari år 

2004 kunde detta beroendeförhållande minskas varför detta alternativ framstod som 

klart lämpligare än den ursprungliga idén.  

 

 
 

I och med det här projektet rörde en garagefastighet gav den tredimensionella lösningen 

inte upphov till några större komplikationer. Man behövde till exempel inte ta hänsyn 

till, normalt sett, komplicerade spörsmål som hur frågor kring ventilation och värme 

skulle lösas. Dessutom var förevarande objekt väl lämpat för vidare bebyggelse i och 

med att enbart mindre ingrepp krävdes i denna den underliggande fastigheten. 

Förrättningen kan sägas belysa tredimensionell fastighetsindelning i dess mest 

renodlade form. Med anledning av detta såg Förvaltaren på förhand inga påtagliga 

risker med projektet. 

 

Den tredimensionella fastighetsförrättningen innebär för Förvaltarens del inga 

betydande skillnader jämfört med en ordinär förrättning vare sig kostnads- eller 

tidsmässigt. Projektet resulterade endast i en marginellt sett högre förrättningskostnad 
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än vad som skulle ha varit aktuellt om projektet inte avsett en tredimensionell 

förrättning. 

 

Vid skapandet av fastigheten Sundbyberg Apoteket 23, beteckningen på den 

ovanliggande tredimensionella fastigheten, sågs ett flertal positiva effekter vilka varit 

betydligt svårare att åstadkomma på annat sätt än genom just en tredimensionell 

fastighetsbildning. Bland annat erhölls möjligheten att sälja det outnyttjade utrymmet 

ovanför den befintliga garagebyggnaden i form av en nyskapad fastighet med 

tillhörande byggrätt. I och med att byggrätten, det vill säga luften ovanför garaget, i 

princip inte är förenad med några direkta kostnader för Förvaltaren utgör förtjänsten av 

försäljningen i huvudsak ren vinst. Ytterliggare en positiv effekt av detta projekt är att 

bostadsbyggandet ges möjlighet att öka i och med att man i detta fall utnyttjar mark som 

annars varit väsentligt svårare att bebygga. Dessutom kan nämnas att projektet 

förskönar stadsbilden i och med att den estetiskt sett mindre attraktiva garagefastigheten 

påverkas positivt av den nya bebyggelsen. 

 

Förvaltaren är positivt inställda till tredimensionell fastighetsindelning och de 

möjligheter som denna medför. De är medvetna om att det föreligger vissa problem och 

risker med denna typ av fastighetsindelning, men anser att dessa inte skiljer sig 

nämnvärt från problem och risker i projekt avseende traditionell fastighetsbildning. 

Förvaltaren var positiva gentemot tredimensionell fastighetsindelning redan innan det 

aktuella projektets genomförande. Denna inställning har dessutom stärkts i och med det 

lyckade resultatet. 

 

Med anledning av de positiva erfarenheter som Förvaltaren har av tredimensionell 

fastighetsbildning är de inte främmande för att använda sig av denna möjlighet 

framöver. För närvarande projekterar man för ett flertal nya tredimensionella 

indelningar varav en rör särskiljande av ett köpcentrum med kringliggande 

kommersiella lokaler ifrån intilliggande bostadsdelar. För detta projekt är Förvaltaren 

övertygade om att tredimensionell fastighetsindelning är den enda realistiska 

möjligheten. 
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Som ovan redogjorts för är Förvaltaren mycket positivt inställda till tredimensionell 

fastighetsindelning. Som en av de tydligaste fördelarna ses möjligheten att skapa 

renodlade förvaltningsobjekt. 

 

7.2 Lidingö, Västerbotten 18 och 19 
 

JM AB, nedan JM, är ett bolag verksamma inom projektutveckling av bostäder och 

bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på nyproduktion av 

bostäder främst i storstadsområden. Bolaget bedriver verksamhet i ett flertal länder, 

utöver Sverige, till exempel Norge, Danmark och Belgien.  

 

Björn Hedlund är bolagslantmätare på JM och har i egenskap av detta haft en betydande 

roll den nedan beskrivna tredimensionella fastighetsindelning. 

 

Fastigheten Lidingö Västerbotten 19 bebyggdes ursprungligen i slutet av 1950-talet med 

ett höghus. Den intilliggande fastigheten, Lidingö Västerbotten 18, bebyggdes omkring 

tio år därefter med ytterligare två höghus. Lokalerna inrymde fram till den 

tredimensionella fastighetsindelningen kontor, kommersiella lokaler samt ett garage i 

två våningar med plats för cirka 200 parkeringsplatser. Fastigheterna förvärvade JM av 

AP Fastigheter AB för cirka tio år sedan. Syftet med förvärvet var att genomföra en 

totalrenovering med avsikten att särskilja de olika verksamhetsområdena vilka inrymdes 

i de båda fastigheterna för att därefter kunna avyttra dessa. 

 

Vid förvärvandet av fastigheterna fanns ännu inte möjligheten till tredimensionell 

fastighetsindelning. Den ursprungliga tanken var därför att med hjälp av 

servitutslösningar särskilja de olika verksamhetsområdena. En servitutslösning var i 

detta fall långt ifrån den optimala lösningen främst på grund av dess rättsosäkerhet. Ett 

särskiljande av förvaltningsobjekten med tillämpning av servitut skulle innebära att en 

alltför stor del av den tjänande fastigheten skulle tas i anspråk och därmed, efter en 

rättslig prövning, kunna komma att betraktas som ogiltigt. Dessutom skulle denna 

lösning inte ge JM någon möjlighet att överlåta de olika verksamhetsområdena var för 

sig utan vara begränsade av de befintliga fastighetsgränserna. 
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Med anledning av denna och liknande situationer har JM länge insett behovet av en 

möjlighet till tredimensionell fastighetsindelning i svensk rätt. I och med detta har 

företaget varit en aktiv förespråkare av införandet av ett tredimensionellt inslag. 

 

När projektet avseende särskiljandet av verksamhetsområdena väl påbörjades år 2002 

hade JM i åtanke att en kommande lagändring rörande tredimensionell 

fastighetsindelning var att vänta. Med anledning av detta projekterades för en 

tredimensionell indelning trots att ingen laglig möjlighet förelåg vid tidpunkten. Detta 

innebar att förvaltningsområdena i största möjliga mån separerades från varandra. De 

separerade förvaltningsområdena bestod främst av bostäder och kommersiella lokaler 

vilka senare genomgick en tredimensionell indelning och överlåtits till olika ägare. En 

tidigare tanke var även att parkeringsgaraget skulle avstyckas till en enskild fastighet 

och överlåtas till en för förvaltningsområdet bäst lämpad aktör. Dessa planer övergavs 

dock på grund av brist på lämpliga intressenter verksamma inom det aktuella området. 

Istället fick garageanläggningen tillhöra den kommersiella fastigheten. 

 

I och med att den av JM väntade lagändringen avseende tredimensionell 

fastighetsindelning blev som förväntat resulterade projektet inte i några vidare problem 

utan utföll som planerat. Även om resultatet inte till fullo överensstämde med de 

ursprungliga planera angående antalet avstyckade fastigheter anses projektet i efterhand 

vara mycket lyckat. 

 

JMs inställning till tredimensionell fastighetsindelning är odelat positiv. Man anser 

visserligen att tredimensionell fastighetsindelning är förknippad med vissa problem, 

men så länge man är väl medveten om dessa och arbetar med dem i beaktande torde 

inga olösliga situationer uppkomma. När det gäller samverkansproblemen är det enligt 

JM viktigt att på förhand reda ut vilken fastighet som skall ansvara för vad. De största 

problemen och riskerna återfinns enligt JM i projekt som rör uppdelning av befintliga 

fastigheter, främst äldre sådana där dokumentation avseende byggnadens utformning 

saknas eller är bristfällig. 

 

På JM ser man tredimensionell fastighetsindelning som en betydelsefull möjlighet i 

verksamheten. Främst anses möjligheten lämpa sig vid nyproduktion eller i samband 

med kraftiga ombyggnader av befintliga anläggningar. Detta för att man i dessa fall har 
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möjlighet att påverka byggnadernas utformning så att dessa på bästa möjliga sätt lämpar 

sig för en tredimensionell uppdelning. När det gäller särskiljande av befintliga 

anläggningar menar JM att möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning lämpar 

sig bäst då verksamhetssammansättningen är komplicerad.  

 

JM anser sig än så länge nöjda med lagstiftningens utformning. Dock ser man ingen 

anledning till att man inte redan inom kort borde vidareutveckla det tredimensionella 

inslaget till att även omfatta möjligheten till ägarlägenheter. Företaget arbetar aktivt 

med möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning och har i skrivande stund en 

handfull pågående projekt av denna typ.  

 

7.3 Tredimensionell fastighetsindelning utifrån ett myndighetsperspektiv 
 

Lantmäteriet är den myndighet som har till uppgift att ”verka för en ändamålsenlig 

fastighetsindelning”. Det är således Lantmäteriet som bedömer och godkänner samtliga 

fastighetsförrättningar.  

 

Maria Ulfvarson Östlund är Tekn. Dr. och lantmätare vid Lantmäteriet i 

Stockholmsregionen och en av de personer som är mest insatt i frågor som rör 

tredimensionell fastighetsindelning. 

 

Vid införandet av tredimensionell fastighetsindelning förväntade man sig på 

Lantmäteriet att genomslaget skulle bli enormt. Man förväntade sig att få in upp emot 

200 ansökningar rörande tredimensionella fastighetsbildningar och avstyckningar redan 

första året. Främst trodde Lantmäteriet att möjligheten till tredimensionell indelning 

skulle komma att utnyttjas för infrastrukturförändringar. I och med det nya 

fastighetsinslaget kunde nämligen befintlig infrastruktur utnyttjas på ett sätt som ej 

tidigare varit möjligt. Med anledning av detta ansågs Statens Järnvägar AB, SJ, och AB 

Storstockholms Lokaltrafik, SL, på förhand som givna intressenter i och med att stora 

ytor spårområden skulle kunna frigöras genom tredimensionell fastighetsindelning. På 

Lantmäteriet var man dessutom övertygade om att tredimensionell fastighetsindelning 

skulle komma att bli ett storstadsfenomen, det vill säga att de flesta förrättningarna 

skulle komma att centreras till storstadsregionerna. 
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När lagändringen väl trätt i kraft visade det sig dock att genomslaget inte blev riktigt så 

stort som man på Lantmäteriet förväntat sig. Första året inkom endast 40 stycken 

ansökningar rörande tredimensionella fastighetsindelningar, detta att jämföra med det 

förväntade antalet om 200 stycken. När det gällde intresset från såväl SJ som SL visade 

det sig att båda dessa aktörer hade en något tveksam inställning till att använda sig av 

tredimensionell fastighetsindelning. Värt att nämna angående Lantmäteriets 

förväntningar om tredimensionell fastighetsindelning som ett storstadsfenomen är att av 

de 58 genomförda tredimensionella förrättningarna har tolv stycken genomförts i 

Stockholm, tio i Göteborg och enbart en i Malmö. Resterande förrättningar är sålunda 

genomförda i övriga landet. Dessutom konstateras att huvuddelen av de genomförda 

tredimensionella förrättningarna avser delning av befintliga fastigheter. 

 

Angående själva förrättningsförfarandet anser man på Lantmäteriet att en 

tredimensionell fastighetsindelning i flertalet fall endast skiljer sig marginellt från en 

traditionell fastighetsindelning. 

 

Vad gäller potentialen med tredimensionell fastighetsindelning konstaterar man från 

Lantmäteriets sida att den framtida marknaden är starkt korrelerad med konjunkturen 

och konjunktursvängningar.   

 

7.4 Tredimensionell fastighetsindelning utifrån ett analytikerperspektiv 
 

7.4.1 Aberdeen Property Investors AB 

Aberdeen Property Investors AB, nedan Aberdeen, är ett tjänsteföretag verksamma 

inom fastighetsbranschen. Verksamheten består i förvaltning på uppdrag av 

fastighetsägare. Bolaget har således inget eget fastighetsbestånd. Bland uppdragsgivarna 

återfinns i huvudsak institutionella fastighetsägare. 

 

Joakim Nordblad, Asset Management och Björn Carlström, Senior Analyst 

Transactions, är båda verksamma på Aberdeens stockholmskontor.  
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Aberdeen har erfarenhet av tredimensionell fastighetsindelning från ett projekt rörande 

fastigheten Örebro, Krämaren 23. Projektet avsåg ett förvärv av en centrum anläggning 

vilken tredimensionellt avstyckats från de ovanliggande bostäderna. Aberdeen 

företrädde tjänstepensionsföretaget Alecta vilka i och med delningen förvärvade 

centrumfastigheten från Örebrobostäder AB som kom att behålla bostadsfastigheten.  

 

Det ovan nämnda projektet avsåg separering av verksamhetsområden vilket enligt 

Aberdeen kan betraktas som en av den tredimensionella fastighetsindelningen 

betydande möjligheter. Bolaget ser dock en rad risker med det nya fastighetsinslaget. En 

av de största riskerna bedöms vara eventuella likviditetsrisker. Man ställer sig frågande 

till i vilken utsträckning det finns villiga köpare av tredimensionellt uppdelade 

fastigheter. En grundläggande förutsättning för en tredimensionell fastighetsindelning är 

enligt Aberdeen att det redan på förhand finns givna intressenter. 

 

7.4.2 Newsec AB 

Även Newsec AB, nedan Newsec, är ett tjänsteföretag inom fastighetsbranschen vilka 

erbjuder tjänster till fastighetsinvesterare, fastighetsägare och lokalanvändare. 

Tjänsterna består bland annat av analys, värdering, strategisk rådgivning samt 

förvaltning av fastigheter. Bland uppdragsgivarna återfinns såväl internationellt 

verksamma investerare som lokala fastighetsaktörer. 

 

Björn Boestad, affärsutvecklare och Susanne Hörnfeldt, fastighetsanalytiker, är 

verksamma vid Newsec Stockholm. 

 

Ett av de projekt avseende tredimensionell fastighetsindelning som Newsec varit 

inblandade i är den ovan beskrivna fastighetsindelningen; Lidingö, Västerbotten 18 och 

19, i vilket Newsec agerade rådgivare. 

 

De fördelar med tredimensionell fastighetsindelning som framhålls av Newsec är i stort 

sett överensstämmande med de fördelar och möjligheter som behandlats under kapitel 4. 

Även vad gäller nackdelar med det nya fastighetsinslaget berörs problem vilka ovan 

redogjorts för så som samverkansproblematiken och de tänkbara intressekonflikter som 

kan uppstå mellan fastighetsägarna. Dessutom menar Newsec att vissa aktörer inte vill 
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äga tredimensionella fastigheter. Företaget framhåller att denna negativa inställning till 

viss del kan bero på att vissa aktörer anser att tredimensionella fastigheter är alltför 

komplicerade och avvaktar till dess att osäkerheten kring fenomenet minskat.    

 

7.5 Kommentar till genomförd fallstudie 
 

Det kan konstateras att det i huvudsak råder en positiv inställning till tredimensionell 

fastighetsindelning hos de personer som intervjuats angående genomförda 

tredimensionella förrättningar. Värt att notera är att resultatet av de projekt vilka 

studerats närmare utfallit som planerat och ej gett upphov till några större problem. 

Detta torde kunna tyda på att den försiktiga inställningen gentemot tredimensionell 

fastighetsindelning har att göra med osäkerhet och okunskap snarare än omfattningen av 

de faktiska problem som kan förknippas med det nya fastighetsinslaget. 

 

Oavsett inställning till tredimensionell fastighetsindelning ser samtliga intervjuade 

aktörer fenomenet som ett användbart redskap inom fastighetsbranschen. Det anses som 

en fördelaktig möjlighet vilken kan och bör utnyttjas, frågan är bara i vilken 

utsträckning. Intressant är även att initiativtagarna till de studerade projekten ställer sig 

positiva till ett framtida utnyttjande av tredimensionell fastighetsindelning. 

 

8. Analys och slutsatser 

 

Tredimensionell fastighetsindelning erbjuder en mängd fördelar och tydliggör 

ägandeförhållanden. En av de främsta fördelarna utgörs av möjligheten att dela upp 

befintliga byggnader i flera olika fastigheter vilka därefter kan överlåtas var för sig. 

Med detta menas att olika delar kan avskiljas från den traditionella fastigheten och 

därefter utgöra separata tredimensionella fastigheter. I och med detta ges en möjlighet 

att låta olika verksamhetsdelar inom en och samma anläggning ägas och förvaltas av 

olika aktörer som är lämpade för just den typen av verksamhet. Utgångspunkten, med 

tanke på detta, är att förvaltning och ägande torde effektiviseras och bli allt mer 

ändamålsenligt och därmed kunna ge upphov till högre avkastning. I och med 

möjligheten att en befintlig byggnads olika delar kan utgöra separata fastigheter 
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underlättas i många avseenden finansieringen avsevärt jämfört med tidigare tillämpbara 

lösningar. Detta då delarna i egenskap av fastigheter kan pantsättas var för sig, vilket 

inte var möjligt enligt tidigare lagstiftning. Finansieringen underlättas vidare av att 

aktörer ges möjlighet att endast förvärva den för dem mest intressanta 

verksamhetsdelen. Av detta följer att projektens omfattning kan minskas och därmed 

dess risker. En annan effekt av att olika kärnverksamheter kan brytas ut ur mer 

omfattande och komplexa anläggningar är att mindre och mer specialiserade aktörer kan 

etablera sig på marknaden. Som en följd av att marknaden öppnas upp kan nya 

affärsområden skapas där aktörer specialiserar sig inom olika geografiska eller 

branschmässiga områden. Till exempel kan tänkas att en aktör förvärvar samtliga 

butiks- eller garagefastigheter inom ett visst område för att på så sätt uppnå 

affärsmässiga fördelar. 

 

I uppsatsen har även redogjorts för fördelar som att en tredimensionell 

fastighetsindelning dessutom kan resultera i ett effektivare markutnyttjande samt i vissa 

avseenden ge upphov till skattemässiga fördelar. 

 

Med beaktande av samtliga fördelar som ovan diskuterats har vår hypotes varit att 

fastigheters marknadsvärde på sikt torde komma att stiga i och med möjligheten till 

tredimensionell fastighetsindelning. Denna tes, om högre fastighetsvärden, kan sägas ha 

styrks av de internationella jämförelser som gjorts. Erfarenheter från Australien visar 

som ovan nämnts att fastigheter vilka innehas med strata titles beräknas ha ett upp till 

15 % högre marknadsvärde än fastigheter vars ägande utgörs av company titles. Även 

om de fastighetsrättsliga systemen skiljer sig åt mellan länderna antas faktumet indikera 

att en uppdelning av befintliga fastigheter i mindre och mer ändamålsenliga 

äganderättsliga enheter kan öka marknadsvärdet. 

 

Inför jordabalkens förändring och införandet av det tredimensionella 

fastighetsbegreppet var förväntningarna höga och man räknade med att genomslaget 

skulle bli stort. Det nya fastighetsfenomenet gavs ett relativt stort medialt utrymme 

främst avseende den nya möjligheten att skapa nya bostäder ovanpå tak av redan 

befintliga byggnader. Bland annat skrev Dagens Nyheter att den nya möjligheten till 

tredimensionell fastighetsindelning skulle kunna innebära ett tillskott på upp till 9 000 
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nya bostäder i Stockholms innerstad.27 Än så länge har dock genomslaget varit relativt 

försiktigt. I skrivande stund har totalt 58 tredimensionella fastigheter skapats i Sverige. 

Av dessa har 12 stycken genomförts i Stockholm kommun, 10 stycken i Göteborgs 

kommun och endast en i Malmö kommun. 

 

En aning förvånande är att tredimensionell fastighetsindelning inte utnyttjats i större 

utsträckning än vad som hittills gjorts, trots att möjligheten funnits i drygt två år. Man 

skall vid beaktande av detta dock ha i åtanke att tredimensionella fastighetsindelningar 

är projekt vilka, normalt sett, är både komplicerade och tidskrävande. Man kan också 

tänka sig att många aktörer som intresserat sig för, och som skulle kunna gynnas av, en 

sådan fastighetsbildning än så länge känner en viss osäkerhet i och med att fenomenet är 

relativt nytt och obeprövat. Inte helt otänkbart är att dessa aktörer gärna avvaktar 

genomslaget och studerar andra tredimensionella indelningar innan de själva tar beslutet 

att genomdriva ett så omfattande projekt som en tredimensionell fastighetsbildning 

faktiskt kan vara. Detta antagande bekräftas även av företrädare från såväl Skanska som 

Newsec. Enligt dessa råder en ”vänta och se attityd” bland många stora fastighetsbolag. 

Enligt ansvariga på Lantmäteriet i Stockholm är dock intresset för det nya 

fastighetsinslaget i dagsläget stort. Verket får mängder av förfrågningar av tänkbara 

intressenter. 

 

Ytterligare en förklaring till att tredimensionell fastighetsindelning än så länge får anses 

ha fått ett relativt blygsamt genomslag skulle kunna vara att många fortfarande 

förknippar fenomenet enbart med bebyggelse av befintlig infrastruktur. En förklaring 

till detta kan tänkas ligga i att denna möjlighet förmodas vara den mest påtagliga och 

lättöverskådliga. Som ovan nämnts var det framförallt denna aspekt som media i 

huvudsak fokuserade på trots att den tredimensionella fastighetsindelningen kan 

tillämpas i en mängd andra avseenden, vilka förhoppningsvis belysts närmare i detta 

arbete. 

 

Möjligheten till bebyggelse av befintliga byggnader och annan infrastruktur har än så 

länge utnyttjats i en förhållandevis liten utsträckning och bör kanske därför, i dagsläget, 

inte betraktas som den tredimensionella indelningens främsta möjlighet. Förklaringen 

                                                 
27 Se Nilsson, A. Stockholm växer – på höjden. Dagens Nyheter, 11 januari 2003. 
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ligger främst i att kostnaderna för förstärkningsarbeten på den infrastruktur som avses 

bebyggas många gånger är allt för höga i förhållande till de vinster som beräknas kunna 

uppnås. Dock kan man på goda grunder anta att dessa kostnader blir allt mer motiverade 

i takt med att markpriserna stiger och att alternativa möjligheter till bebyggelse minskar.  

Förr eller senare förmodas en punkt nås då denna typ av tredimensionell 

fastighetsindelning är en förutsättning för vidare bebyggelse i storstadsområden. 

Tredimensionell fastighetsindelning i syfte att bebygga befintlig infrastruktur har, än så 

länge, främst utnyttjats i projekt där förstärkningsarbetena varit förhållandevis 

okomplicerade. Här avses exempelvis överdäckning av spårområden och bebyggelse av 

garagefastigheter. 

 

Författarna är övertygade att tredimensionell fastighetsbildning, rätt använd, har stor 

potential för ett effektivare utnyttjande av anläggningar, byggnader och mark.  Detta 

fram för allt i och med att ägar- och förvaltningsförhållanden på ett bättre sätt än vid 

traditionell fastighetsindelning kan komma till sin rätt. 
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