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Sammanfattning 

Idag kan ses att allt mindre 3D-fastigheter bildas. För att bilda 3D-

fastigheter ska en lämplighetsbedömning göras av lantmäteri-

myndigheten, där bland annat de allmänna lämplighetsvillkoren i 

kapitel 3 fastighetsbildningslagen ska beaktas. Fastighetsbildnings-

lagens förarbeten och lagkommentar talar om att 3D-fastigheten som 

bildas ska bli ett lämpligt förvaltningsobjekt och samtidigt vara av 

påtaglig storlek. Det har visat sig att lantmäterimyndigheterna i vissa 

ärenden kan ha svårt att bedöma vad som är lämpligt utifrån 

storleksperspektivet och vad som kan anses vara påtaglig storlek. 

 

Studien tar sikte på hur lämpliga förvaltningsobjekt bedöms vid 3D-

fastighetsbildning utifrån storleken och hur bedömningen kan 

påverkas av andra faktorer. För att uppnå målen med studien har 

enkätundersökning, intervjuer och en studie av förrättningsakter 

gjorts. Studien av förrättningsakter visar att det är svårt att utläsa 

något skäl till varför en 3D-fastighet ansetts lämplig. Enkät-

undersökningen och intervjuerna visar att bedömningen görs främst 

utifrån 3D-fastighetens ändamål och dess självständighet. 

Självständigheten innebär att fastigheten ska kunna fungera utan 

alltför många rättigheter, vara ekonomiskt stabil och fungera 

förvaltningsmässigt. Däremot har storleken en mycket liten betydelse 

för lämplighetsbedömningen.  

 

Slutsatsen är att lämpligheten för varje förvaltningsobjekt –  

3D-fastighet – görs i enlighet med de allmänna lämplighetsvillkor 

som finns i kapitel 3 fastighetsbildningslagen och att storleken i sig 

inte har en överhängande betydelse vid bedömningen. Däremot kan 

bedömning påverkas av andra faktorer som beaktas individuellt i 

varje ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 3D-fastighetsbildning, förvaltningsobjekt, påtaglig 

storlek, lämplighetsbedömning 
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Abstract 

Nowadays it can be seen that smaller and smaller 3D-property units 

are formed. To form 3D-property units the property formation 

procedure must have undergone an assessment of suitability where 

the general suitability conditions in the third chapter of the Property 

Formation Act should be taken into account. The legislative history 

and the commentary of the Property Formation Act speak of that the 

3D-property units formed should be suitable management objects 

and be of palpable size. The size perspective on the 3D-property units 

has, in some cases, been proven challenging to assess for the 

cadastral authority. 

 

This study examines how the assessment of suitable management 

objects is performed and how the assessment can be affected by other 

factors. To achieve this, a survey, interviews and a study of property 

information procedure dossiers have been done. The study of 

dossiers shows that it is difficult to see reasons to why the 3D-

property unit has been considered suitable. The survey and 

interviews show that the assessment is done with the 3D-property 

unit’s purpose and independence in mind. The independence is 

dependent on that the 3D-property unit can operate without too 

many rights, be economically stable and function alone from a 

management perspective. The size is only of small significance when 

it comes to the assessment.  

 

Conclusion is that the suitability for each management object, the 

3D-property units, is done according to the general suitability 

conditions of the third chapter of the Property Formation Act, where 

the size doesn’t have an impending significance. However, other 

factors can affect the assessment; factors that are taken into account 

individually in each 3D-case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: three-dimensional property, management objects, 
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Ordlista 

Begrepp 

Lämpligt förvaltningsobjekt 

 

 

Tredimensionell fastighet som 

avskiljs från fastighet, 

exempelvis en kommersiell del 

som avskiljs från en 

flerbostadsfastighet.

Kommersiell del 

 

 

Del som används för att 

bedriva vinstdrivande 

verksamhet, exempelvis 

lokaler i bottenvåning. 

 

Förkortningar 

FBL Fastighetsbildningslagen

FLM 

 

Prop. 

Förrättningslantmätare 

 

Proposition 

 

SOU Statens offentliga utredningar 

 

SLM Statlig lantmäterimyndighet

KLM Kommunal 

lantmäterimyndighet 
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1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, mål och frågeställningar 

samt de avgränsningar som gjorts och på vilket sätt studien kan bidra till 

en hållbar utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter (3D-fastigheter) 

för att avskilja delar av byggnader som skulle kunna fungera självständigt. 

Avskiljandet kan exempelvis avse en bostadsrättsförening (brf) som vill 

avyttra lokaler i bottenvåningen av den bostadsfastighet de äger. Lokalen 

eller lokalerna kan således bli en 3D-fastighet men behöver först genomgå 

en prövning för att bedöma om den tilltänkta 3D-fastigheten blir lämplig 

som ett eget objekt. Prövningen görs i en lantmäteriförrättning där de 

allmänna lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagens (SFS 1979:988, 

fortsättningsvis FBL) tredje kapitel ska beaktas.  

 

I ärenden där 3D-fastigheter bildas förekommer olika förutsättningar för 

hur utfallet av denna lämplighetsbedömning ser ut, där det kan finnas 

flera faktorer som påverkar hur lämpligheten hos 3D-fastigheten bedöms. 

För lantmäterimyndigheterna kan det i vissa fall vara svårt att bedöma om 

tänkt 3D-fastighet blir lämplig att förvalta enskilt, d.v.s. ett lämpligt 

förvaltningsobjekt, när allt mindre lokaler ska avskiljas från exempelvis en 

bostadsfastighet (personlig kommunikation, 2017-02-24). Den avskiljande 

delen, 3D-fastigheten, sägs bli ett lämpligt förvaltningsobjekt om den är av 

påtaglig storlek (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007; Lantmäteriet, 2016; 

Prop. 2002/03:116). Men har storleken egentligen stor inverkan på om ett 

3D-fastigheten blir lämplig eller kan det vara andra faktorer som påverkar 

lämplighetsbedömningen? 

 

I de allra flesta fall är det en enskild fastighetsägare som vill genomföra en 

3D-förrättning eller att de berörda parterna som representerar fastighets-

ägare (brf) respektive blivande fastighetsägare (kommersiell del) är 

överens om tänkt 3D-fastighetsbildning (personlig kommunikation, 2017-

02-24). De 3D-ärenden som behandlar avskiljanden på detta sätt har 

därför sällan överklagats och kunnat genomgå prövning i domstol, vilket 

innebär att det inte finns någon rättslig vägledning. 
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1.2 Mål och frågeställningar 

Målet med studien är att utreda hur 3D-fastigheter bedöms utgöra 

lämpliga förvaltningsobjekt storleksmässigt (av påtaglig storlek) i 

samband med 3D-fastighetsbildning. Studien ska även ge svar på hur den 

lämplighetsbedömning som görs kan påverkas av olika faktorer. Kan 

bedömningen vara beroende av exempelvis 3D-fastighetens lokalisering, 

typ av verksamhet eller andra kringliggande faktorer? 

 

Frågeställningarna är således följande: 

I. Hur bedöms lämpliga förvaltningsobjekt med hänsyn till påtaglig 

storlek vid 3D-fastighetsbildning? 

II. Hur kan bedömningen av förvaltningsobjektet påverkas? 

 

Studien ska bidra till en tydligare fastighetsbildningsprocess för 3D-

fastigheter där storleken kan vara ett bekymmer. Studien är därför av 

betydelse för fortsatta lämplighetsbedömningar vid 3D-fastighetsbildning 

hos lantmäterimyndigheterna och kan även fungera som vägledning för 

andra som arbetar med fastighetsrättsliga frågor. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast behandla 3D-fastigheter med 

lokaländamål som har bildats till följd av avskiljandet från fastighet med 

annat ändamål. Varken ägarlägenhetsfastigheter eller 3D-utrymmen 

behandlas. Denna avgränsning görs för att dels avgränsa materialet och 

dels för att det är vid sådana lantmäteriförrättningar som problemet med 

storleken har setts. 

 

1.4 Miljö och hållbar utveckling 

Studien kan bidra till att påverka den långsiktigt hållbara utvecklingen på 

ett positivt sätt. Kommande 3D-fastigheter som bildas kan få lämpligare 

utformning med vägledning av studien, något som leder till en mer effektiv 

och hållbar samhällsbyggnad. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen följer IMRaD-struktur bestående av introduktion, metod, 

resultat och diskussion. Avslutningsvis följer ett kapitel om slutsatser och 

förslag på framtida studier. 

 

I introduktionen presenteras studiens bakgrund, dess mål och 

frågeställningar tillsammans med de avgränsningar som gjorts. Här tas 

även studiens påverkan på hållbar utveckling upp. Kapitel två behandlar 

den teori som är relevant för studien med fokus på lagstiftning och tidigare 

forskning. Därefter beskriver kapitel tre de metoder som har använts för 

att genomföra studien. Efterföljande kapitel presenterar de resultat som 

erhållits genom de metoder som använts och följs av ett 

diskussionskapitel. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om slutsatser och 

förslag på framtida studier.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras en genomgång av nuvarande lagstiftning, 

förarbeten, lagkommentar och tidigare forskning. Fokus ligger på vad som 

gör ett förvaltningsobjekt lämpligt och vad som ska ingå i lämplighets-

bedömningen. 

 

2.1 Fastighetsbildningslagen 

För att 3D-fastighetsbildning ska kunna genomföras är det nödvändigt att 

en lämplighetsprövning görs, vilken ska följa de allmänna lämplighets-

villkoren i FBL:s tredje kapitel. I 1 § (3 kap. FBL, SFS 1970:988) sägs det 

att fastigheter som ny- eller ombildas måste bli varaktigt lämpade för sina 

ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar. 

Fastigheter som ny- eller ombildas ska även få bland annat lämplig 

utformning (3 kap. 1 § 1 st. FBL). För en 3D-fastighet som ny- eller 

ombildas gäller även att det står klart att åtgärden är lämpligast jämfört 

med andra möjliga fastighetsbildningsåtgärder som kan tillgodose det 

avsedda ändamålet (3 kap. 1 § 2 st. FBL).  

 

Utöver detta ska även sådan fastighetsbildning som medför att en 3D-

fastighet bildas endast få ske om vissa kriterier uppfylls enligt 3 kap. 1 a § 

FBL (SFS 1970:988). Bland annat ska 3D-fastigheten avses rymma en 

byggnad eller anläggning (punkt 1 i 3 kap. 1 a § FBL) och tillförsäkras de 

rättigheter som behövs för ett ändamålsenligt användande (punkt 2 i 3 

kap. 1a § FBL). Bildandet av 3D-fastigheten ska därutöver vara motiverad 

med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning och vara 

ägnad att leda till en mer ändamålsenlig förvaltning (punkt 3 i 3 kap. 1 a § 

FBL).  

 

2.1.1 Förarbeten 

SOU 

Den äldre FBL-lagstiftningen som vid tillfället för utredningen (se SOU 

1996:87) existerade ansågs medföra hinder för att kunna finansiera och 

förvalta fastigheter på ett bra sätt (SOU 1996:87 s. 136). Ett bättre resultat 

skulle istället kunna uppnås om exempelvis bostäder och lokaler som finns 

i samma byggnad upplåts och förvaltas enskilt (SOU 1996:87 s. 136) 

genom att tillåta 3D-fastighetsbildning.  

 

Vad som anses vara en lämplig 3D-fastighet beskrivs i utredningen som 

sådana anläggningar med utrymmen för skilda ändamål. Det kan 

exempelvis röra sig om handel och kontor där ändamålen är så pass skilda 
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att det kan vara fördelaktigt att förvalta delarna separat (SOU 1996:87 s. 

161). Lämpligheten avgörs således av fastighetens användningssätt men 

även av andra faktorer. Anläggningens konstruktion ska vara lämplig för 

att utrymmet (3D-fastigheten) ska kunna vara en självständig enhet och 

det som byggnadstekniskt kan fungera som en självständig enhet har också 

egenskapen av att fungera som en självständig fastighet (SOU 1996:87 s. 

162).  

 

Ett exempel där fastighetsbildning för 3D-fastigheter inte uppfyller kraven 

i 3 kap. FBL, är för bildandet av 3D-fastigheter för enskilda butiker i stora 

gallerior, i vilka butikerna ska ha möjlighet att inredas för aktuell 

verksamhet (SOU 1996:87 s. 163). Det bör däremot vara möjligt att 

avskilja hela gallerian som egen fastighet om byggnaden i övrigt används 

till någonting helt annat (SOU 1996:87 s. 163), d.v.s. har ett annat 

ändamål. 

 

Proposition 

I propositionen har 3D-lagstiftningen ansetts uppkommit ur ett behov av 

att kunna trygga anläggningar med flera verksamheter rent fastighets-

rättsligt (prop. 2002/03:116 s. 59) och följer därmed samma spår som 

utredningen.  

 

Den bestämmelse som finns i 3 kap. 1 a § punkt 3 FBL ska förhindra att en 

onödig uppsplittring av befintliga fastigheter sker (prop. 2002/03:116 s. 

141).  

 

“1 a § Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell 
fastighet nybildas eller ombildas får ske endast om 
... 3. det står klart att åtgärden  
a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och 
användning, och 
b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av 
anläggningen eller ...” (SFS 1970:988) 

 

Det ska stå klart att bildandet av 3D-fastigheten är motiverad och ägnad 

att leda till en förvaltning som är mer ändamålsenlig än vad som annars 

skulle kunna uppnås. En uppsplittring av traditionella fastigheter i flera 

3D-fastigheter utan särskilt syfte skulle både öka risken att splittra 

fungerande förvaltningsobjekt och medföra en komplicerad fastighets-

förvaltning som dessutom är kostsam (prop. 2002/03:116 s. 58-59).  
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Trots detta ses en viss nyttoeffekt kunna uppstå med 3D-fastighetsbildning 

enligt punkt 3 b (3 kap. 1 a § punkt 3b FBL) genom att förvaltningen 

separeras när verksamheterna är skilda och där en separering skulle ge en 

vinst ur förvaltningssynpunkt (prop. 2002/03:116 s. 141). Exempelvis 

skulle 3D-fastighetsbildning vara lämplig att använda när en kommersiell 

del ska avskiljas från en bostadsfastighet eftersom bostadsdelen och den 

kommersiella delen skiljer sig väsentligt förvaltningsmässigt. Författarna 

påpekar att det förvaltningsvillkor som uppställs i punkt 3b anses kunna 

vara uppfyllt om den del som avskiljs, d.v.s. den kommersiella delen, också 

är av påtaglig storlek (prop. 2002/03:116 s. 142).  

 

Lämpligheten för 3D-objektet påverkas även av anläggningens tekniska 

utförande eller liknande omständigheter. I likhet med utredningen 

resonerar författarna till propositionen att 3D-fastighetsbildning endast 

bör ske för anläggningar som kan fungera som självständiga enheter (prop. 

2002/03:116 s. 55).  

 

2.1.2 Lagkommentaren 

För 3D-fastigheter som ska bildas måste kraven i 3 kap. FBL uppfyllas, 

såväl som att en lämplighetsprövning ska göras. I lämplighetsprövningen 

ska bland annat fastighetens belägenhet, omfång och övriga förut-

sättningar beaktas (3 kap. 1 § FBL, SFS 1970:988) som tidigare redovisats. 

Prövningen ska utgå ifrån fastighetens användningssätt där även 

byggnader och anläggningar har stor betydelse eftersom 3D-fastigheten 

inrymmer dessa (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007).  

 

Utöver att fastighetens belägenhet, omfång och övriga förutsättningar ska 

lämplighetsprövas ska även fastighetens utformning beaktas enligt 3 kap. 1 

§ FBL andra stycket (SFS 1970:988). Detta innebär att fastighetens storlek 

ska bedömas, vilket har varit en långlivad fråga för fastigheter med 

bostads-, jordbruks- och skogsbruksändamål (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 

2007) men inte för 3D-fastigheter. Vad som är lämplig utformning för 

traditionella och tredimensionella fastigheter kan skilja sig väsentligt och 

därav ska den tredimensionella fastighetens särdrag särskilt beaktas vid 

lämplighetsprövningen (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007). Bonde, Dahlsjö 

och Julstad menar att den bedömning som görs i fråga om lämplighet bör 

föregås av att alltid pröva om det finns en alternativ möjlighet att 

genomföra tänkt fastighetsbildning. Ett exempel som ges när 3D-

fastighetsbildning kan vara lämplig är när en anläggning eller byggnadsdel 

med visst ändamål (exempelvis lokal) inte stämmer överens med 

resterande fastighets ändamål (exempelvis bostäder) och där det inte är 

möjligt med en annan lösning såsom servitut eller gemensamhets-

anläggning. Avskiljandet av den kommersiella delen, d.v.s. lokalen, från 
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bostadsfastigheten blir möjlig om den kommersiella delen även är av 

tillräcklig (påtaglig) storlek (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007). 

2.2 Tidigare forskning 

Internationellt är 3D-fastighetsbildning ett högaktuellt ämne med studier 

om dels legala aspekter (se Paulsson & Paasch, 2013) och dels möjligheten 

att skapa ett tredimensionellt fastighetsregister (se van Oosterom, 2013). 

Däremot har det varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar som behandlar 

studiens ämnesområde. 

 

I likhet med hur författarna till propositionen (se prop. 2002/03:116) har 

resonerat diskuterar Paulsson (2011) behovet av att kunna avskilja 

väsentligt olika delar av exempelvis en byggnad från varandra, speciellt i 

städer där markanvändningen är extensiv. Att kunna nyttja utrymme ovan 

och under markplanet och att separera ägandeskapet är därför lämpligt i 

städer med brist på ledigt utrymme att nyttja (Paulsson, 2011). Paulsson 

utvecklar sitt resonemang med att förklara att 3D-fastighetsbildning är ett 

bra verktyg för att lösa mer komplicerade problem. För bostadsrätts-

föreningar kan det handla om att skapa en äkta förening, som endast vill 

förvalta sina bostäder. Det kan ske genom att avstycka 3D-fastigheter som 

de inte har intresse av att behålla, exempelvis kommersiella delar av en 

förenings bostadsbyggnad (Paulsson, 2011). Ekbäck (2011) påpekar att den 

här vertikala separationen, i form av 3D-fastigheter, främst har ökat i 

urbana områden. Många av de 3D-förrättningar som gjorts i Sverige har 

skett i Stockholm och i andra större städer (Paulsson, 2011). Brist på 

tillgänglig mark, att olika intressen ska tillvaratas inom samma område 

(Paulsson, 2011) och att markvärden har ökat i relation till byggnads- och 

anläggningskostnader (Ekbäck, 2011) kan vara giltiga orsaker till att en 

ökning sker i större städer. 

 

Fastighetsbildningsbeslutet baseras på en lämplighetsbedömning som görs 

i varje enskilt ärende (Paulsson, 2012). Till stöd för bedömningen finns 

vägledningsprinciper i propositionen (se prop. 2002/03:116) och 

rekommendationer från Lantmäteriet (se Lantmäteriet, 2016). Trots en 

generell nöjdhet med lagstiftning och vägledning hos lantmätare i 

Stockholm har vissa problem förekommit (Paulsson, 2007). Problemen 

har exempelvis rört rättigheter för anläggningar, såsom hissar eller 

ledningar, eller hur detaljplanen för ett område med 3D-fastigheter ska 

utformas (Paulsson, 2007). Fler problem med 3D-fastighetsbildning kan 

tänkas uppstå ju längre möjligheten att 3D-fastighetsbilda finns, 

allteftersom fler konflikter kan tänkas uppstå. Inom den juridiska 

disciplinen alstras forskning när konflikter uppstår (Paasch et al., 2016) 

vilket ger upphov till att fler problem på längre sikt löses. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras metoderna som använts för att genomföra 

studien. För att uppfylla studiens mål har en enkätundersökning och 

intervjuer gjorts samt en studie av förrättningsakter. 

 

3.1 Enkätundersökning 

I studien har en enkätundersökning använts för att dels få en överblick 

över lantmäterimyndigheternas syn på 3D-förrättningar och dels för att 

inhämta förrättningshandlingar. Huvudsyftet med enkäten har varit att få 

tillgång till förrättningshandlingar som behandlat 3D-fastighetsärenden. 

Enkäten har även gett svar på frågor som rör studiens mål. 

 

Enkäten skickades via mail till alla 39 kommunala lantmäterimyndigheter 

(KLM) samt 73 funktionschefer på den statliga lantmäterimyndigheten 

(SLM). Mailadresserna erhölls från Lantmäteriets hemsida samt med hjälp 

av handledare Jesper Paasch som även arbetar på Lantmäteriet. 

 

Enkätfrågorna har följt studiens frågeställningar och totalt utformades åtta 

frågor varav fem kretsade kring studiens frågeställningar (se bilaga A). 

Resterande tre frågor behandlade vilken lantmäterimyndighet som 

besvarade enkäten, övriga synpunkter samt om de respondenter som hade 

hanterat 3D-förrättningar kunde tänkas ställa upp på intervju. Enkät-

frågorna hade svarsalternativen ja och nej samt textfält för ytterligare 

kommentarer. I ett kontrollerande syfte har det varit obligatoriskt att i den 

första frågan ange namn och lantmäterimyndighet samt att i den andra 

frågan besvara om kontoret kommit i kontakt med 3D-fastighetsbildning. 

Båda frågorna har endast varit till för att kunna utesluta KLM-kontor och 

funktionschefer från ett påminnelsemail samt för att eventuellt kontakta 

personer för intervju. 

 

Insamlandet av enkätsvaren skedde via det webbaserade enkätverktyget 

SurveyMonkey. Enkäten fanns tillgänglig via SurveyMonkey under två 

veckor. En påminnelse gick ut till dem som inte besvarat enkäten efter en 

vecka. 

3.2 Intervjuer 

För att erhålla en djupare förståelse för lämplighetsbedömningar och 

påverkande faktorer har intervjuer genomförts. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade med stöd av ett intervjuschema som har framarbetats 

utifrån det ramverk som Kallio, Pietilä, Johnson och Kangasniemi (2016) 

beskriver. I ett första skede identifierades förutsättningar som förelåg för 
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att använda sig av semistrukturerade intervjuer som metod. Eftersom 

studiens frågeställningar grundar sig på bedömningar från lantmäteri-

myndigheter har detta identifierats som en förutsättning för att använda 

sig av en kvalitativ metod såsom semistrukturerade intervjuer. Till detta 

hörde även inläsning av tidigare forskning (Kallio et al., 2016) för att öka 

förståelsen för ämnesområdet. Därefter upprättades intervjuschemat i 

grova drag för att täcka studiens huvudområden och vid ett möte med 

KLM Stockholm genomfördes en testintervju. Testintervjun hade som 

syfte att kontrollera intervjuschemats relevans, tydlighet och identifiera 

behovet av modifikation (Kallio et al., 2016). Den slutliga fasen är att 

presentera ett komplett intervjuschema i studien (Kallio et al., 2016)  

vilken hittas i bilaga B. Intervjuschemat har använts för att få öppna och 

kvalitativa svar med möjlighet att ställa öppna följdfrågor samtidigt som 

ett bredare material mottogs för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Tilltänkta respondenter kontaktades via mail eller telefon och tillfrågades 

om de var intresserade av att ställa upp på intervju. Ett PM skickades 

därefter via mail till respondenter som kunde ställa upp på intervju. PM:et 

innehöll information om studiens mål, varför intervjun var nödvändig, 

frågeområden och hur den insamlade informationen skulle användas. 

Totalt intervjuades fem respondenter vilket varit representativt för att 

uppnå mättnad i resultatet. Guest, Bunce och Johnson (2006) har 

undersökt när mättnad uppnås och kommit fram till att ju mer homogent 

ett urval är, desto färre intervjuer behöver göras. I och med att 

lämpligheten ska bedömas på lika sätt oavsett vem som gör bedömningen 

har urvalet (se avsnitt 3.4 nedan) ansetts vara homogent och tillräckligt. 

Fem respondenter har även varit nog för den tidshorisont som examens-

arbetet haft och för den tid som resterande metoder tagit.  

 

Fyra av fem intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats vilka 

även spelades in. Respondenterna informerades i förtid och samtycke 

gavs. Den femte intervjun valde respondenten att besvara via mail. Inför 

varje intervju informerades respondenterna om studiens mål, 

konfidentialitet och samtycke samt anonymitet. Intervjuerna följde 

därefter intervjuschemat med likartade frågor till varje respondent. 

 

3.3 Studie av förrättningsakter 

Som en kompletterande del för att utreda hur lämplighetsbedömning har 

gått till har en studie av förrättningsakter genomförts. Förättningsstudien 

har haft för avsikt att visa hur lämplighetsbedömningar gjorts och om 

påverkande faktorer kan hittas. För att samla information om 3D-
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fastigheter som bildats med relevans för studien har förrättningsakter 

erhållits från KLM Stockholm samt genom en förfrågan i enkät-

undersökningen. Från KLM Stockholm och från enkätundersökningen har 

sex respektive 12 akter erhållits. Av dessa har elva akter valts ut, se bilaga 

C för en beskrivning av respektive ärende. Akterna har hämtats via mail 

eller via Lantmäteriets ArkivSök-tjänst genom att söka på angivet 

aktnummer.  

 

3.4 Urval 

Enkätundersökning 

Alla lantmäterikontor i Sverige, såväl hos den statliga lantmäteri-

myndigheten som de kommunala lantmäterimyndigheterna, har fått 

möjlighet att medverka. Studien har som mål att undersöka lantmäteri-

myndigheternas bedömningar av lämpliga förvaltningsobjekt, vilket 

innebär att det är lantmäterimyndigheterna som har varit målgruppen för 

enkätundersökningen.  

 

Ett kvoturval har använts eftersom urvalet inte kommer att vara 

representativt för en större population. Vid kvoturval bestäms antalet 

respondenter innan datainsamlingen (Biggam, 2015, s. 165) där 

enkätutskicket föranleddes av att veta vilka mailadresser som skulle 

användas vilket resulterade i att enkäten sändes till totalt 111 mailadresser. 

 

Intervjuer  

För att få ett representativt antal respondenter som har bedömt lämplighet 

och samtidigt hålla sig inom examensarbetets tidsram sattes tre kriterier: 

1) personer som är eller har varit förrättningslantmätare (flm), 2) som idag 

arbetar med fastighetsrättsliga ärende och 3) som aktivt arbetar med 3D-

fastighetsärenden.  

 

Vid ett högskoleevent befann sig flera personer som arbetar med 

fastighetsrätt på plats och en första kontakt togs. Den första kontakten 

ledde till att tre personer blev aktuella för intervju genom kontaktuppgifter 

till kollegor som arbetar med 3D-ärenden. När enkäten stängdes togs även 

kontakt med de som angett sig själva som tillgängliga för intervju genom 

en förfrågan i enkäten. Slumpmässigt valdes två personer ut som svarade 

ja i enkäten om de kan tänkas ställa upp på intervju. Detta resulterade i att 

en flm från en kommunal lantmäterimyndighet och en flm från den 

statliga lantmäterimyndigheten intervjuades. 
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Studie av förrättningsakter 

Erhållna förrättningsakter sorterades och ett urval gjordes för att möta 

studiens avgränsning och för att kunna göra en jämförelse mellan 3D-

fastigheterna och de fastighetsbildningsbeslut som är tagna. Akter där 

mark överförts till den nybildade fastigheten har inte utgjort rena 3D-

fastigheter och sorterades bort. Därefter sorterades även akter bort där det 

förekommer ett annat ändamål än att avskilja lokaler från bostäder. 

Urvalet bestod efter sorteringen av elva förrättningsakter som innehöll 3D-

fastigheter med syfte att separera lokaler från en bostadsfastighet. 

 

3.5 Bearbetning av data 

Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen fördes efter enkätens slut till ett 

kalkylark. Frågorna sammanställdes i kalkylarket för att sedan redovisas i 

resultatkapitlet antingen i diagram eller som löpande text. De frågor som 

har kunnat besvarats med kommentarer har bearbetats för hand och 

angetts i löpande text eller i vissa fall som citat. Den sista huvudfrågan om 

påverkande faktorer delades in i kategorier och sammanställdes i ett 

diagram för att ge en bättre överblick. 

 

Intervjuer 

Materialet från intervjuerna transkriberades så snart intervjuerna hade 

avslutats. Materialet sammanställdes och har återgetts i kondenserat 

format i studiens kapitel Resultat. I resultatkapitlet har materialet 

återgetts i respondentordning, d.v.s. A-E, för den del med omfattande 

textmängd (se 4.2.2 Lämplighetsbedömning och påverkande faktorer). 

Innan publikation har materialet delgetts respondenterna för att 

säkerställa att det som återges blir korrekt beskrivet. 

Det transkriberade materialet finns att tillgå för intresserade. 

 

Studie av förrättningsakter 

Vid bearbetning av det inkomna materialet gjordes först en kontroll att 

förrättningsakterna innehöll 3D-fastigheter. Vissa förrättningar sorterades 

bort (se 3.4 Urval). Förrättningarna har efter urvalet studerats och 

sammanställts i bilaga C där det går att läsa om varje förrättning för sig. I 

kapitlet Resultat har förrättningarna återgivits med fokus på lämplighet, 

storlek och övriga faktorer.  
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Fastigheterna har även kontrollerats mot fastighetsregistret i FR Webb 

med syfte att se vilka fastigheter som idag fortfarande är 3D-fastigheter. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Hänsyn har tagits till de etiska aspekter som förelegat i 

enkätundersökningen, intervjuerna och förrättningsstudien.  

 

Enkätundersökning 

Inga personuppgifter redovisas i studien. Det har inte varit av intresse att 

redovisa de namn som samlats in, utan dessa har varit för att utesluta 

personer som svarat på enkäten från det påminnelsemail som skickades 

ut.  

 

Intervjuer 

Anonymitet har garanterats den som velat, varav en av respondenterna 

önskade detta och därför har varje respondent namngivits efter en 

bokstav. Inför varje intervju har även samtycke om medverkan och 

inspelning hämtats. Inspelningarna har och kommer inte lämnats ut, utan 

har endast använts av författaren för att lättare återge de åsikter som 

responenterna har förmedlat.  

 

Studie av förrättningsakter 

Inga personuppgifter återges i förrättningarna för att skydda den 

personliga integriteten. Det är heller inte av vikt att veta personuppgifter 

för att se hur lämpligheten bedömts. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat som erhållits från datainsamlingen 

genom enkätundersökningen, intervjuerna och studien av lantmäteri-

förrättningar. Resultaten från enkätundersökning presenteras delvis i 

diagram för överskådlighet men används för att besvara studiens 

kvalitativa frågeställningar. 

 

4.1 Enkätundersökning 

I enkätundersökning har 58 svar inkommit varav 32 personer har angivit 

att de arbetade vid SLM. Det har dock varit oklart om varje svarande har 

representerat varsitt SLM-kontor. Flera svarade “Lantmäteriet” vilket har 

antagits vara statligt anställda. Från de kommunala lantmäteri-

myndigheterna har 25 lantmäterikontor besvarat enkäten. Två liknande 

svar inkom från ett och samma KLM-kontor vilket har behandlats som ett 

svar.  

 

3D-fastighetsbildning 

Av de 57 som svarat har 33 handlagt förrättningar med tredimensionellt 

inslag. Av dessa 33 har 24 även haft ärenden där kommersiella delar 

avskilts för att bli en 3D-fastighet. Utöver vad som visas i figur 1 svarade 

fyra skriftligen att de haft mycket få ärenden med kommersiella delar som 

blivit 3D-fastigheter.  

 

 

Figur 1. Svarande som har handlagt förrättningar med kommersiella delar som 
avskilts till 3D-fastigheter. 
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Majoriteten angav att de haft färre än fem ärenden som rörde bildandet av 

nya 3D-fastigheter medan ett fåtal haft fler. Problematiken som kan 

uppstå vid avskiljandet av kommersiella delar består i att det kan vara 

svårt att säga ja eller nej till tänkt fastighetsbildning där storleken på 3D-

fastigheten kan vara ett bekymmer. De flesta har angett att de inte haft 

denna problematik att bekymra sig över men däremot svarade två kontor 

att detta har upplevts och följande kommentarer lämnades: 

 

“En ansökan om avstyckning av restaurang i källaren på ett 
bostadshus bedömdes inte vara genomförbart då lokalen var för 
liten, men förrättningen återkallades av sökanden och det blev 
därför aldrig något beslut.”  

 

“Inte i ärenden jag handlagt, men det finns ganska små 3D-
fastigheter i Helsingborgs kommun tex Thalia 21 två områden 
(46+83kvm)”  

 

Viktiga faktorer vid lämplighetsbedömningen med hänsyn till storlek 

Gällande vilka faktorer som är viktiga vid lämplighetsbedömningen 

lämnades 27 kommentarer. För att få en överblick över faktorerna har 

svaren delats in i kategorier och visas i figur 2. I de fall en kommentar har 

inneburit flera faktorer har varje faktor räknats in på respektive kategori. 

 

Figur 2. Antal svarande som angett respektive kategori som viktig faktor. 
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Majoriteten av deltagarna hade ingen åsikt om vilka faktorer som kan 

påverka lämplighetsbedömning som enligt deltagarna berodde på att de 

inte haft anledning att tänka på det. Däremot kan ses att ändamålet i 

större utsträckning är av betydelse, med kommentarer som att det bör vara 

uppenbart åtskilda ändamål mellan ingående fastigheter och att om en 

mindre yta ändå är tillräcklig för aktuell verksamhet ska det inte begränsa 

bedömningen avsevärt. Dessutom bör det vara ekonomiskt fördelaktigt att 

bilda 3D-fastigheter och att lokalen ska ha en tillräckligt omfattande 

ekonomi för att motivera ett avskiljande. Avskiljandet ska även leda till en 

mer ändamålsenlig förvaltning och utgöra en lämplig och attraktiv enhet 

ur förvaltningssynpunkt samtidigt som den nya 3D-fastigheten ska 

fungera som en självständig enhet storleksmässigt. Två deltagare har 

kommenterat detta på olika sätt: 

 

“Det handlar nog om att den enheten för sig själv är tillräcklig för 
att den ska kunna vara underlag för särskild verksamhet” 

 

“Att lokalen ej blir så liten att den skräddarsytts för en specifik 
verksamhet” 

 

Övriga enstaka faktorer som påpekats är 3D-fastighetens lokalisering, 

annan befintlig verksamhet (exempelvis oäkta brf), byggnadens 

konstruktion och användning samt att 3D-objektet blir en lämplig 

fastighet sett till antalet kvadratmetrar. Det har även påpekats att det 

vanligtvis är en hel våning som avskiljs och då är storleken aldrig något 

bekymmer men att bedömningen sker från fall till fall och det kan därför 

vara svårt att säga vilka faktorer som är av betydelse. 

 

Överklaganden 

Ingen av de 32 som svarade hade fått kännedom om överklaganden för 

avskiljande 3D-fastigheter. En kommentar lämnades av ett KLM-kontor 

som påpekade att ett överklagande aldrig blir aktuellt om lantmäteri-

myndigheten gör vad sökanden begär.  
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4.2 Intervjuer 

Resultatet från intervjuerna delas upp i tre avsnitt för att återges på ett 

överskådligt sätt. Det första avsnittet tar upp vad respondenterna anser 

om begreppen lämpliga förvaltningsobjekt och påtaglig storlek. Därefter 

följer ett avsnitt om lämplighetsbedömningen och dess påverkande 

faktorer. Slutligen återges respondenternas svar om överklaganden under 

rubriken överklagande och domslut. I tabell 1 visas hur respektive 

respondent omnämns i studien. Alla respondenter har arbetat eller arbetar 

som förrättningslantmätare. 

 

Respondent Arbetsgivare 

A Vesterlins 

B Structor 

C NAI Svefa 

D SLM Stockholm 

E KLM Helsingborg 

 

4.2.1 Lämpliga förvaltningsobjekt och påtaglig storlek 

Nedan återges respondenternas åsikter om vad som utgör lämpliga 

förvaltningsobjekt och hur de uppfattar begreppet påtaglig storlek. 

 

Lämpliga förvaltningsobjekt 

Respondent C tycker att lämpliga förvaltningsobjekt handlar om dels 

lämplighet ur förvaltningssynpunkt och dels om ekonomi, att det kan vara 

både förvaltningsmässigt och ekonomiskt bättre att dela upp fastigheter 

ibland. Däribland kan det också vara hur 3D-fastigheten ligger i 

byggnaden samt de byggnadstekniska delarna som gör ett objekt lämpligt, 

menar C. Ett lämpligt förvaltningsobjekt kan blivande 3D-fastighet tyckas 

vara om fastighetsägaren är beredd att lägga ned tid och pengar på att göra 

en viss fastighetsbildningsåtgärd då det troligen finns någon förvaltnings-

mässig fördel, menar respondent A.  

 

Tabell 1. Respondenter som har intervjuats. 
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Respondent D tycker däremot att det är svårt att uttala sig om något som 

är direkt lämpligt och hänvisar till att det är en bedömningsfråga utan ett 

solklart ja eller nej. Det beror på hur förrättningarna ser ut och vilken 

förrättningslantmätare som gör förrättningen. Respondent B anser istället 

att om det finns ändamål i byggnaden som särskiljer sig från varandra, 

exempelvis kontor och bostäder, då blir både 3D-fastigheten och 

stamfastigheten lämpliga förvaltningsobjekt. Respondent E anser att om 

den 3D-fastighet som bildas har en godtagbar areal för att bedriva 

verksamhet bör den vara ett lämpligt förvaltningsobjekt. Däremot skulle 

det inte bli ett lämpligt förvaltningsobjekt om exempelvis en samlingslokal 

eller liknande i källarplanet avskildes. 

 

Påtaglig storlek 

Respondent B uppfattar begreppet “påtaglig storlek” som att fastigheten 

ska vara tillräckligt stor för att bli lämplig medan respondent A tittar på 

andra faktorer än storleken som kan spela roll för om ett objekt blir 

lämpligt eller inte.  

 

Storleken tycker respondent C sällan är ett problem eftersom det inte blir 

ekonomiskt försvarbart att bilda en så pass liten 3D-fastighet. 

Respondenten tror dels att de vanliga lämplighetsvillkoren skulle sortera 

bort de små fastigheterna och dels att om inte 3D-fastigheten har ett högt 

värde kommer fastighetsbildningen inte att göras eftersom processen är 

kostsam. Respondent D resonerar kring storleken på så sätt att det ska 

kunna vara en lokal som avskiljs men inte en liten skrubb. Däremot att det 

ska vara ett visst antal kvadratmeter är svårt att säga – så länge villkoren i 

lagstiftningen uppfylls har storleken aldrig varit ett upplevt problem. 

 

4.2.2 Lämplighetsbedömning och påverkande faktorer 

Nedan återges respondenternas åsikter om den lämplighetsbedömning 

som ska göras och hur denna relaterar till storleken samt vilka andra 

faktorer som påverkar hur bedömningen görs. 

 

Respondent A 

När de grundläggande villkoren i 3:1 FBL uppfylls och fastighetsägaren är 

villig att genomföra fastighetsbildningen anser respondent A att åtgärden 

kan göras. Respondenten anser att det kan vara mer fördelaktigt 

förvaltningsmässigt att avskilja en kommersiell del från en bostads-

fastighet. Detta eftersom en brf kanske inte är mogen att ta hand om även 

lokaler och vill undgå att vara en oäkta brf. Respondenten påpekar även att 
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om marknaden efterfrågar mindre 3D-fastigheter så är det heller inte lönt 

att leta efter problem för att fälla sådana ärenden. Det är bättre att 

effektivisera markutnyttjandet med 3D-fastighetsbildning istället för att i 

bedömningen hänga upp sig på ett begrepp såsom “påtaglig storlek”, 

menar A. Respondenten framhåller däremot att grundproblemet med den 

mesta fastighetsbildning som görs i stadsmiljö är att den är beroende av 

tid och ekonomi där det även kan uppstå oroligheter gällande stämpel-

skattefrågor. I vissa fall kan det ha bildats 3D-fastigheter som i fastighets-

ägarens ögon endast är till för att undkomma stämpelskatt, där sedan en 

större fastighet regleras in i den mindre1. Respondent A påpekar att om 

stämpelskattefrågan försvann skulle det bli lättare för förrättnings-

lantmätaren att bedöma lämpligheten, då 3D-fastighetsbildning istället 

bara blir ett incitament för att skapa en bättre förvaltning och inte kan 

utgöra en grund för att undkomma stämpelskatt. 

 

Respondent A tycker att det är viktigt att 3D-fastigheten beskrivs på ett 

sådant sätt att förrättningslantmätare kan känna sig trygga i att det som 

överlämnas till fastighetsägare förstås. Det ska även på ett rimligt sätt gå 

att ordna rättigheter som fastigheten behöver. Lokaliseringen av 3D-

fastigheten tror respondent A att marknaden har en överhängande 

påverkan, främst för att det i mer attraktiva lägen kan finnas ett större 

intresse av att bilda mindre fastigheter.  

 

Respondent B 

Respondent B anser att lämplighetsbedömningen utgår från att titta på 

hur byggnaden som 3D-fastigheten ska inrymmas i är uppförd och vad den 

används till. Storleken ger sig efterhand och det är ingenting som funderas 

över specifikt, menar B. Det är inte kvadratmetrarna som är relevanta utan 

användningssättet, ändamålet och att fastigheten kommer att fungera som 

en självständig enhet. Det är inte lämpligt att göra en uppdelning av flera 

3D-fastigheter med ändamålet lokal i samma byggnad eller anläggning. 

Det blir enligt respondenten ingen lämplig fastighetsbildning att göra en 

ägosplittring med flera avskilda lokaler bredvid varandra i bottenplan. 

 

Samverkan mellan fastigheterna anses viktig enligt B, det är just viljan att 

skapa rättigheter som tillhör 3D-fastigheten i byggnaden som avses. Om 

inte samverkan finns kommer inte heller uppdelningen i flera fastigheter 

att vara en långsiktigt bra lösning. Det är i de flesta fall endast en 

fastighetsägare som är sökande/sakägare i förrättningen och samverkan är 

därav oftast inte något problem. Så länge en 3D-fastighet löses med 

behövliga rättigheter och uppfyller övriga myndighetskrav anser 

                                                 
1 s.k. skattereglering/-förrättning 
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respondenten att 3D-fastighetens lokalisering inte spelar någon roll. 

Däremot tror respondent B att många olämpliga fastigheter har bildats 

p.g.a. komplexitet. Bland annat ges ett exempel där det bildades många 

rättigheter och gemensamhetsanläggningar för en 3D-fastighet, som nu 

ska byggas om. Detta anser B i efterhand vara en olämplig 3D-fastighet 

eftersom fastigheten och förrättningen blev för komplicerad att det knappt 

finns de som förstår sig på förrättningshandlingarna. Respondenten 

påpekar därmed att olämplighet kan uppnås när det blir försvårad 

förvaltning. 

 

Respondent C 

Respondent C poängterar att det är en sammanvägning av många faktorer 

som påverkar lämpligheten. C tycker att det bland annat är relevant var 

objektet ligger någonstans, att det kan vara mer okej att tillåta mindre 3D-

fastigheter i Stockholms innerstad än vad som skulle tillåtas i exempelvis 

Norrland. Det geografiska läget bör kunna påverka lämpligheten p.g.a. 

skillnader i markvärden och därmed också attraktiviteten att skapa mindre 

3D-objekt. Marknaden sköter detta eftersom det inte är någon som vill 

skapa värdelösa fastigheter i en långdragen fastighetsbildningsprocess som 

också är dyr, förutom kanske i skatteförrättningar, menar C. 3D-

fastigheten ska även vara tillräckligt stor för att rymma tilltänkt 

verksamhet, d.v.s. att huvuddelen av syftet ryms i lokalen. 

 

Respondent C tycker inte att en speciell fastighetstyp ska kunna förhindra 

att en 3D-fastighet anses olämplig under förutsättning att andra villkor 

uppfylls och att verksamheten antas bedrivas under lång tid framöver. Det 

är fullt möjligt att bygga om invärtes om så skulle behövas, vilket inte är 

ovanligt när det gäller att omvandla kontor till bostäder. Antalet 

rättigheter tycker respondenten borde kunna påverka bedömningen, det 

ska vara en enhet som inte är beroende av för många rättigheter för att 

fungera självständigt. Särskilt när det handlar om viktiga utrymmen eller 

funktioner som fastigheten inte kan vara utan, då anser respondenten 

lämpligheten vara tveksam. Ju mer effektiv förvaltning som kan uppnås 

desto bättre, menar C.  

 

Respondenten anser att skatteförrättningar är svåra att förhindra om 

villkoren för fastighetsbildning är uppfyllda men att sådana förrättningar 

görs (söks av fastighetsägaren) för att det kan vara lönsamt. Detta blir 

sannolikt mindre attraktivt om förslaget om ändrad lagstiftning kring 

stämpelskatt går igenom. Respondenten påpekar att förarbetena är gamla 

och att lagstiftningen då avsåg att användas restriktivt för att separera 

väsentligt skilda ändamål ur förvaltningshänseende. Exempelvis jämför C 

avskiljandet av två separata lokaler i bottenvåning som har separata 
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ingångar från en gata med en galleria där gallerian är ett slags skal med 

öppna ytor. C menar att det borde gå bra att göra två 3D-fastigheter av de 

separata lokalerna medan det däremot är olämpligt att lämna det skal som 

blir kvar om alla butiker inne i gallerian skulle avskiljas.  

 

Respondent D 

Respondent D tycker att det inte är lämpligt att göra en uppsplittring på 

olika plan vid bildandet av en 3D-fastighet utan det ska vara en samman-

hängande enhet. Det ska också bli en lämplig 3D-fastighet som går att 

avgränsa på ett bra sätt med möjlighet att tillskapa de rättigheter som 

fastigheten behöver, menar D. Storleksfrågan har däremot aldrig varit 

uppe för diskussion. Respondenten påpekar dock att det inte finns några 

exakta riktlinjer att förhålla sig till utan det är en prövning som görs i varje 

fall men att det går att ifrågasätta om det är lämpligt att exempelvis 

avskilja en mindre lokal i bottenvåningen. Prövning måste ske av om det är 

lämpligt att lokalen är för sig själv. 

 

Respondent D kan tänka sig att lokalisering och antalet rättigheter skulle 

kunna påverka bedömningen. Det skulle kunna vara lämpligare att avskilja 

en mindre lokal ju närmare stadskärnan 3D-fastigheten bildas, menar D, 

men återger inga skäl till detta. I vissa fall kan det ha bildats 50-60 

rättigheter när 3D-fastigheten bildades vilket skulle kunna ifrågasättas om 

det blev lämpligt i slutändan. 3D-fastigheten ska hålla i längden och 

fungera även om 50 år, menar D. Däremot tror respondenten att 

lantmäterimyndigheterna ändå har varit generösa i sitt beslutsfattande, 

främst p.g.a. att det oftast är en fastighetsägare som vill genomföra 

förrättningen eller att flera fastighetsägare är överens om vad som ska 

göras i förrättningen.  

 

Skatteförrättningar är relativt vanliga tror D men det är svårt att göra 

något åt det mer än det lagförslag som har lagts fram nu, där sådana 

förrättningar ska förhindras. Ändamålet ska vara varaktigt och fastigheten 

ska fungera på längre sikt, menar D. Respondenten poängterar också att 

3D-fastighetsbildning inte varit tillämplig under så lång tid och att det 

kanske visar sig med tiden att det finns olämpliga fastigheter. Däremot 

kanske det inte fanns en bättre lösning vid tillfället än att bilda en 3D-

fastighet, även om den åtgärden inte heller var optimal. Till exempel om 

det blir för många rättigheter, för avancerat att förstå eller för svårt att 

göra gränsdragningar för fastigheten i förrättningshandlingarna.  
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Respondent E 

Respondent E påpekar att både lokalisering och typ av lokal kan påverka 

lämplighetsbedömningen. Ofta ligger lokalerna i bottenplan där övriga 

våningar består av bostäder, vilket ger ett incitament att avskilja när de har 

skilda förvaltningsområden. Lokalernas storlek kan påverkas av läget och 

hur respektive lokal är belägen i byggnaderna. Respondenten framhåller 

att gränsen för var olämplighet träder i kraft för en mindre 3D-fastighet 

kanske, osäkert svarat, går runt 100 kvadratmeter. 

 

4.2.3 Överklagande och domslut 

Vad gäller överklaganden har det blivit mer frihet kring bedömningar av 

storleken på vanliga 2D-fastigheter där domstolarna har hängt med i 

utvecklingen, menar respondent A. Däremot tycks det svårt att säga hur 

domstolarna skulle resonera om hur ett överklagande hade dömts idag 

jämfört med 2005 när 3D-lagstiftningen kom. Respondent B framhåller att 

det oftast är en fastighetsägare som vill genomföra fastighetsbildningen 

och att denne då inte överklagar beslutet, förutom möjligen om 

förrättningslantmätaren ställer in förrättningen. Domstolarna har därför 

sällan kommit i kontakt med 3D och saknar erfarenhet av att hantera 

sådana ärenden, menar A, B och D.  

 

Respondent C och D är inte säkra på hur ett domslut skulle se ut efter ett 

överklagande. C tycker att det är svårt att svara på utan att veta vilka 

förutsättningar som finns medan D tycker att det borde bero på vem i 

domstolen som får ärendet. Respondent A tror att domstolen skulle vara 

försiktig medan E anser att domstolen får svårt att bortse från att 3D-

fastigheten blir ett lämpligt förvaltningsobjekt om sökanden kan bevisa 

det.  

 

4.3 Studie av förrättningsakter 

Samtliga förrättningar som studerats har behandlat avskiljandet av 

kommersiella delar från bostäder, där den kommersiella delen har blivit en 

3D-fastighet. I bilaga C finns en sammanställning över akterna som 

hänvisas till för vidare läsning om respektive 3D-förrättning. Den äldsta 

förrättningen som studerats är från 2009 medan resterande förrättningar 

har registrerats i fastighetsregistret mellan 2010 och 2016, se bilaga C för 

exakta årtal. 

 

I förrättningarna har 3D-fastigheter bildats genom avstyckning eller 

klyvning. I ärenden där klvyningsåtgärd gjorts har det uteslutande varit 

brf:er som helt eller delvis avyttrat lokaler i bottenvåningen. Klyvningarna 
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har även varit baserade på överenskommelser mellan brf och den andra 

ägande parten. Gällande resterande ärenden där avstyckning istället 

genomförts har fastigheterna varit i samme ägares hand efter genomförd 

förrättning.  

 

Varje genomförd fastighetsbildningsåtgärd har ansetts vara lämplig och 

uppfyllt de krav som finns för 3D-fastigheter i 3 kap. FBL. Samtliga 3D-

fastigheter har ansetts vara lämpliga för sina ändamål. Ytterligare skäl för 

att fastigheterna blir lämpliga lämnas ej. Däremot anger en flm att 

storleken har diskuterats under en förrättnings gång. Enligt dagboksbladet 

hölls möte om att fastighetsbildningen var genomförbar med hänvisning 

till förarbetenas avsaknad av riktlinjer gällande storlek. Flm bedömde 

därav att 3D-fastigheten förväntades bli ett marknadsmässigt förvaltnings-

objekt.  

 

De nybildade 3D-fastigheterna har bildats för lokaler i bottenplanet med 

en utbredning i horisontalplanet mellan 100 m2 och 958 m2. Den fastighet 

där diskussion fördes angående storlek hade en utbredning på ca 230 m2 

och det var endast en lokal i hörnet som avskildes. Resterande 

kommersiella lokaler i bottenplanet fortsatte att tillhöra bostads-

fastigheten. I de andra ärendena har det handlat om att nästintill hela 

bottenvåningen avskilts för lokaländamål, utom exempelvis trappuppgång 

och förrådsutrymmen som inte tillhörde lokaldelen. 

 

I genomsnitt har tre till fyra nya rättigheter, servitut eller gemensamhets-

anläggningar, skapats för att tillgodose fastigheternas funktionalitet. Flest 

antal rättigheter har en Stockholmsfastighet med åtta nya servitut och 

deltagande i sex nya gemensamhetsanläggningar, sammanlagt 14 

rättigheter för en 470 m2 stor 3D-fastighet. 3D-fastigheten utgörs av 

nästan hela bottenplanet förutom en mindre del som är en lokal 

tillhörande bostadsfastigheten (se bilaga C, akt 0180K-2016-06273). Den 

minsta 3D-fastigheten om 100 m2 har fått tre nyskapade rättigheter medan 

resterande 3D-fastigheter har en blandning av antal och typ av rättigheter 

som skapats i samband med förrättningen.  

 

Två 3D-fastigheter i Stockholmsområdet (se bilaga C) har inom ett år från 

avstyckningsåtgärden genomgått en fastighetsreglering där mark överförts 

till fastigheten. Dessa två fastigheter utgör således inga 3D-fastigheter 

idag. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet presenteras en diskussion av metodval och resultat. 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån respektive frågeställning. 

 

5.1 Valda metoder 

Enkätundersökning 

Trots att mer än hälften av de som mailades (58 av 111) svarade var det 

endast 12 förrättningsakter som hade erhållits vid enkätens slut. 

Förväntningen var att få tillgång till fler. Det låga antalet gjorde däremot 

att urvalet av förrättningar blev lättare eftersom det mestadels var 

relevanta förrättningar som erhölls. Enkätundersökningen gav även en 

fingervisning genom öppna frågor om vad lantmäterimyndigheterna 

tycker i de frågor som ställdes och som studien går ut på, vilket var bra för 

att ytterligare kunna stödja och ge tyngd till resultatet.  

 

Enkäten kan ändå ha gjorts tydligare även om relevanta svar och 

förrättningar erhölls. Det hade möjligen varit bättre om svarsalternativen 

endast hade varit “KLM” och “SLM” i första frågan för att undvika 

osäkerheten kring tillhörande lantmäterimyndighet. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna har gett en subjektiv bedömning som kan spegla sig olika 

beroende på var respondenterna huvudsakligen arbetar någonstans. Fyra 

respondenter som ställt upp för att intervjuas har sin arbetsplats i 

Stockholm. En större geografisk utbredning av intervjuade respondenter 

hade varit att föredra men p.g.a. tidsbrist och svårigheter att få kontakt 

med representativa personer att intervjua har dessa valts utifrån de tre 

kriterier som uppställs under kapitlet Metod. Förhoppningen är att 

resultatet ändå är representativt för hela landet eftersom bedömningarna 

ska göras lika. Att antalet intervjuer begränsades till fem har inte tyckts 

varit något hinder eftersom en mättnad i resultatet kan ses, där 

respondenterna gett ett helhetsintryck som varit i huvudsak samstämmig 

med varandra och med lagstiftning och förarbeten.  

 

Studie av förrättningsakter 

Det hade varit mer önskvärt att även här få större geografisk spridning av 

3D-förrättningar för att kunna göra en bredare jämförelse landet över. 

Dock framgår det inte av akterna hur lantmätaren har resonerat i alla led 

av förrättningen även om ett visst material kan utläsas, därav har det varit 
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svårt att ge en korrekt beskrivning av hur lämplighetsbedömningen gjorts. 

 

Det skulle ha varit intressant att undersöka vilka förrättningar som nekats 

ett bifallande beslut, om det hade varit möjligt. En kommentar i enkät-

undersökningen handlade just om en ansökan som återkallades efter att 

lokalen ansetts vara för liten för att avstyckas, där det inte blev något 

beslut eftersom ansökan drogs tillbaka. Det är dock svårt att få fatt sådana 

påbörjade förrättningar som ej resulterat i beslut, men däremot kanske det 

hade varit möjligt att intervjua förrättningslantmätare som har funderat 

över storleken vid lämplighetsbedömningen. 

 

5.2 Resultatet 

Det råder förvirring kring vad begreppet “påtaglig storlek” innebär. 

Begreppet är skrivet i förarbetena och i lagkommentaren på ett fåtal 

ställen som inte har uppmärksammats i större utsträckning. En tänkbar 

anledning till detta kan vara att 3D-fastighetsbildning endast varit möjlig 

under kort tid och att alla konsekvenser inte har trätt fram ännu, som 

respondent D delvis påpekar. Storleken har dessutom sällan upplevts vara 

ett problem enligt respondenterna och har därför heller inte varit uppe för 

en bredare diskussion. Det här visar sig också i enkätundersökningen, där 

det är mycket få som har stött på en sådan förrättning där storleken har 

varit ett problem. Vanligtvis är det ett större parti av bottenvåningen med 

lokaler som avskiljs för att bilda en 3D-fastighet där storleken inte utgör 

ett problem, vilket även visas av förrättningsakterna där majoriteten berör 

avskiljandet av hela bottenvåningar.  

 

Lagstiftningen har nu några år på nacken (13 år) även om den inte varit 

tillämplig så ofattbart länge. När 3D-lagstiftningen kom avsåg den att 

användas sparsamt och som en sekundär åtgärd enligt lagkommentaren 

och förarbeten. Restriktiviteten som förmedlades kan idag tyckas vara för 

hård och respondent C menar att det idag skulle kunna vara möjligt att två 

separata lokaler i bottenvåningen med separata ingångar från en gata kan 

bilda två skilda 3D-fastigheter, något som vid lagstiftningens tillkomst inte 

var menat. Denna åsikt delar sig, där vissa respondenter tycker att det inte 

är lämpligt att ha flera 3D-fastigheter med samma ändamål (lokal) i 

samma byggnad. Som förarbeten beskriver har även respondent C 

resonerat att de allmänna lämplighetsvillkoren i lagstiftningen borde 

sortera bort för små 3D-fastigheter. Dessutom bör mindre 3D-fastigheter 

även sorteras bort eftersom dessa troligtvis inte har ett högt värde och inte 

gör förrättningsprocessen värd i förhållande till den kostnad som en 

lantmäteriförrättning innebär. 
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Lämplighetsbedömning bör resultera i en 3D-fastighet som fungerar 

utifrån ett varaktigt ändamål och som är en självständig enhet som ska 

fungera förvaltnings- och ekonomimässigt; ett lämpligt förvaltningsobjekt. 

Lämpligheten kan komma att påverkas av flera faktorer men är, som 

påpekats både i intervjuerna och enkäten, en bedömning som sker 

individuellt i varje ärende. Det är förståeligt att det kan vara svårt att rent 

generellt sätta ord på vad som kan påverka lämpligheten när varje ärende 

har sina egna förutsättningar, som setts i de studerade förrättnings-

akterna. Där finns alltifrån större 3D-fastigheter till mycket små, från den 

största studerade 3D-fastigheten på 958 m2 till den minsta på 100 m2, med 

ett varierande antal rättigheter.  

 

Storleksfrågan har diskuterats i en av de studerade akterna men har med 

hänvisning till att förarbeten och lagstiftning är otydliga kring vad som 

gäller storleksmässigt ansett att 3D-fastigheten var lämplig. Detta innebär 

att om villkoren i lagstiftningen har uppfyllts har storleken inte varit ett 

problem, som respondent D poängterar. Det här visar sig även i analysen 

av förrättningsakterna, där det implicit inte har funnits några hinder för 

att bilda 3D-fastigheter eftersom bifallande beslut har tagits oavsett 

storleken. När FBL inte omfattar storleksperspektivet mer än att de 

fastigheter som bildas ska få en lämplig utformning blir det svårt att säga 

nej till bifall p.g.a. storleken. Enligt lagkommentaren är det däremot 

fastighetens storlek som ska bedömas vid en bedömning av utformningen 

vilket indikerar att fastighetens storlek ska tas i beaktande men att detta 

inte uttrycks mer tydligt i FBL. Detta verkar ha fått konsekvensen att 

fastighetens storlek kommer på sidan av och större fokus hamnar på 

annat.  

 

I förarbetena poängteras att 3D-fastighetsbildning ska bidra till att skapa 

förvaltningsmässiga fördelar och kunna effektivisera fastighets-

utnyttjandet, vilket även respondent A menar. Precis som forskningen 

visar finns behovet av att kunna separera byggnadsdelar från varandra där 

fastighetsägare försöker utnyttja marken till fullo. Däremot har det i 

intervjuerna tyckts onödigt att blanda in storleksperspektivet om villkoren 

i 3 kap. FBL uppfylls och blivande 3D-fastighet blir ett lämpligt 

förvaltningsobjekt. Det tycks bättre att effektivisera markutnyttjandet än 

att fokusera på storleken där både respondent A och C poängterar att det 

är marknaden styr fastighetsbeståndet, åtminstone i större städer där det 

kan tänkas vara mer attraktivt att bilda mindre fastigheter.  

 

Genom förrättningsakterna har det dock varit svårt att utläsa om specifika 

faktorer spelat roll vid bedömningen med tanke på att förrättnings-

lantmätarens lämplighetsbedömning inte genomsyrar hela beslutet. I 

skälen till besluten skrivs endast att lagstiftningen uppfylls och att den nya 
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3D-fastigheten blir lämplig. Såsom respondent A har påpekat är det viktigt 

att 3D-fastigheten beskrivs på ett förståeligt sätt för att alla ska kunna 

förstå handlingarna som upprättas av flm. Detta är möjligen något som 

därav bör uppmärksammas mer genom att i fortsättningen redogöra för 

ett bredare underlag med skäl till varför 3D-fastigheten ansetts lämplig 

utifrån dess förutsättningar. Såsom respondent B påpekar kan det finnas 

sådana förrättningshandlingar som få förstår sig på p.g.a. den komplexitet 

som handlingarna innebär. Det kan därför ha bildats sådana 3D-

fastigheter som i efterhand kanske anses olämplig utifrån dagens 

lämplighetsbedömning och som respondent D menar kan visa sig med 

tiden. 

 

Det kan däremot inte ses några samband mellan hur stor den bildade 3D-

fastighet är och exempelvis rättighetsantalet för fastigheten, det varierar 

både storleks- och rättighetsmässigt. Fastigheterna är ibland stora med få 

rättigheter och tvärtom och kan inte användas för att ange hur 

bedömningen har påverkats. Det kan heller inte ses något samband mellan 

vad som bedömts lämpligt och när bedömningen gjorts och beslutet tagits, 

d.v.s. för hur gammal 3D-förrättningen är. Variation finns även i hur stora 

3D-fastigheter som bildats och hur gammal förrättningen är. I 

förrättningsstudien med hänvisning till bilaga C visas att den minsta 3D-

fastighet på 100 m2 är bildad år 2013 medan den äldsta studerade 

förrättningen är från 2009 med en 3D-fastighetsstorlek på 958 m2. Det 

förrättningsmaterial som har studerats är inte tillräckligt omfattande för 

att göra en sådan bedömning av om det föreligger samband mellan 

bedömningen, storleken och året då beslutet togs.  

 

I intervju och enkät har endast ett fåtal tyckt att antalet kvadratmetrar 

spelar roll för lämplighetsbedömning, men att det oftast istället är andra 

omkringliggande faktorer som påverkar lämplighetsbedömningen. Vanliga 

påverkande faktorer har uppgetts vara ändamålet, förvaltningen och 

självständigheten som även är omtalade i förarbeten och delvis i 

lagstiftningen. Alla faktorer hör ihop, påverkar varandra och de kan 

således ha olika stor betydelse i respektive ärende. Sett till ändamålet bör 

det ha ett syfte som ryms i ett tillräckligt stort utrymme samtidigt som 

blivande fastighet ska kunna fungera självständigt, både rättighetsmässigt 

och ekonomiskt. Att för många rättigheter är kopplade till fastigheten gör 

3D-fastigheten rent bedömningsmässigt inte lämplig eftersom den då inte 

kan anses självständig. Det ska dock rimligen gå att ordna med de 

rättigheter som tilltänkt 3D-fastighet behöver, som respondent A påpekat 

och som lagstiftningen beskriver för 3D-fastigheter. Någonstans går en 

gräns där det kan bli för många rättigheter för att fastigheten ska vara 

tillräckligt självständig. Inte heller blir den tänkta 3D-fastigheten 

självständig om den inte kan ha en tillräckligt omfattande ekonomi för att 
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ett avskiljande ska vara motiverat. Självständigheten kan även kopplas till 

att 3D-fastigheten ska kunna utgöra en egen enhet sett till byggnads-

tekniska faktorer som fastigheten kan ha och att 3D-fastigheten ska kunna 

vara relativt självständig inrymd i byggnaden. I förarbetena och 

lagkommentaren påpekas att fastighetens användningssätt, som är nära 

sammankopplat till ändamålet, har betydelse för om fastigheten är 

lämplig. Användningen är något som har uttryckts vara viktig inte bara i 

förarbetena utan även i enkäten och intervjuerna. 

 

Ytterligare påverkande faktorer kan vara samverkan och fastighets-

ägarförhållanden. Samverkan hör ihop med viljan att skapa rättigheter 

som 3D-fastigheten behöver. Utan samverkan mellan fastigheterna är ett 

avskiljande ingen långsiktigt bra lösning som respondent B påpekar. 

Däremot är det ofta en ensam fastighetsägare, eller två fastighetsägare som 

är överens, som vill genomföra fastighetsbildningen enligt både 

respondenter och som setts i förrättningarna. I förrättningarna har det 

varit antingen en fastighetsägare som vill genomföra avstyckning eller en 

brf och en annan part som äger en fastighet tillsammans som vill 

genomföra klyvning. Fastighetsförhållanden kan säkerligen påverka en del 

som både framgår av intervjuerna och enkäten genom att yrkad fastighets-

bildningsåtgärd är en “enkel” förrättning att genomföra utan fler sakägare. 

Lantmäterimyndigheterna kan därmed ha varit generösa i sitt 

beslutsfattande vad gäller bildandet av 3D-fastigheter. 

 

Lokaliseringen av blivande 3D-fastighet kan även den ha viss påverkan på 

lämpligheten i en bedömning, både hur lokalen som ska avskiljas ligger i 

byggnaden och var 3D-fastigheten bildas i förhållande till stadskärnan. 

Dock är det svårt att avgöra i förrättningsakterna om det är en faktor som 

spelat roll p.g.a. svårigheter att skapa någon slags referenspunkt för var 

“staden” är. I intervjuerna har det ändå påpekats att det kan anses mer 

okej att tillåta mindre 3D-fastigheter ju närmare en storstad fastighets-

bildningen görs, där det kan finnas ett större intresse av att skapa mindre 

fastigheter i mer attraktiva lägen. Dock ska 3D-fastigheten ändå vara 

tillräckligt stor för lokalens ändamål med självständigheten som grund. I 

förhållande till 3D-fastighetens storlek ska inte lokaliseringen spela någon 

roll så länge denna uppfyller myndighetskrav och får behövliga rättigheter. 

Förrättningsstudien visar att det har varit lämpligt att avskilja lokaler i 

bottenvåningen. Dock har det studerade materialet uteslutande varit 

lokaler i bottenvåningen som avskilts till 3D-fastigheter av varierande 

fastighetsstorlek p.g.a. studiens avgränsning. Det kan därmed inte påvisas 

något samband mellan lokalisering i byggnaden och storlekarna mer än att 

alla storlekar som redovisas i bilaga C är lämpliga. 
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En mer dold anledning till att mindre 3D-fastigheter bildas kan vara att 

fastighetsägarna vill komma åt skattemässiga fördelar. I intervjuerna har 

det pratats mycket kring stämpelskatteförrättningar, där en större 

fastighet regleras in i en mindre (3D-) fastighet för att undkomma 

stämpelskatten. I två av de studerade förrättningarna har fastighets-

reglering gjorts inom ett år efter genomförd avstyckning, vilket skulle 

kunna tyda på att fastighetsbildningsåtgärden har använts i ett försök att 

optimera skatteförhållanden och undvika stämpelskatt. Lantmäteri-

myndigheterna har inget att säga till om vid misstanke om detta, så länge 

3D-fastigheten blir lämplig utifrån förrättningslantmätarens bedömning 

och att villkoren i 3 kap. FBL uppfylls. Det kan därav ha bildats mindre 

3D-fastigheter som rent juridiskt sett bedöms vara lämpliga förvaltnings-

objekt men dessa antas inte vara speciellt många till antalet. Såsom två 

respondenter i intervjuerna har påpekat skulle det vara lättare att bedöma 

lämpligheten om det inte fanns risk för att sådana förrättningar går 

igenom, exempelvis genom att en ändring angående stämpelskatt görs. 

 

Likväl i enkätundersökningen som i intervjuerna är det ingen respondent 

som känt till att ett 3D-ärende har överklagats p.g.a. storleken. Detta kan 

bero på flera omständigheter. Som tidigare beskrivits har 3D-

lagstiftningen varit tillämplig under en relativt kort period där alla 

konsekvenser möjligen inte setts ännu. Dessutom är det oftast en 

fastighetsägare som vill genomföra fastighetsbildningsåtgärden och om 

lantmäterimyndigheten då gör vad sökanden vill blir heller inte ett 

överklagande aktuellt. Än så länge har det därför inte lett till något 

överklagande och som forskningen återger är det vid konflikter som 

problemen kan lösas. Ett överklagande som leder till ett domslut som 

klargör rättsläget angående storleken är därför välkommet.  
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som kan dras för respektive 

frågeställning. I ett eget avsnitt presenteras sedan förslag till framtida 

studier. 

 

Hur bedöms lämpliga förvaltningsobjekt med hänsyn till storleken vid 

3D-fastighetsbildning? 

 

Förvaltningsobjektets lämplighet bedöms huvudsakligen utifrån de 

allmänna lämplighetsvillkor som finns uppställda i 3 kap. FBL. 

Bedömningen görs även utifrån de förutsättningar som ärendet och 

blivande förvaltningsobjekt har. Utan tydliga riktlinjer för vad som 

storleksmässigt är ett lämpligt förvaltningsobjekt dras slutsatsen att 

storleken ej har en överhängande betydelse för om ett beslut om yrkad 

fastighetsbildningsåtgärd ska tas eller inte. Storleken spelar därmed en 

mindre roll vid bedömning av om en 3D-fastighet är ett lämpligt 

förvaltningsobjekt.  

 

Bedömningen för om förvaltningsobjektet är lämpligt eller ej vid s.k. 

skatteförrättningar kan inte grundas på misstankar om att fastighets-

ägaren vill skapa en mindre fastighet för att undkomma stämpelskatt.  

 

Hur kan bedömningen av förvaltningsobjektet påverkas? 

 

Bedömningen kan påverkas på flera sätt och av flera faktorer men är till 

störst del beroende av det enskilda ärendets förutsättningar. Ett varaktigt 

ändamål och självständighet är de två faktorer som har störst betydande 

påverkan för förvaltningsobjektets lämplighet. Ändamålet för 3D-

fastigheterna ska vara för lång tid och särskilja sig från övrig byggnad eller 

anläggnings ändamål för att vara lämplig att avskilja och ska även fungera 

förvaltnings-, rättighets- och ekonomimässigt som en självständig enhet. 

Därutöver kan byggnadens utformning, fastighetsägarförhållanden, 3D-

fastighetens lokalisering och samverkan ha olika stor påverkan på 

bedömningen, helt beroende på vilka förutsättningar förvaltningsobjektet 

har. 

 

Det går inte att påvisa att samband finns mellan ingående faktorer i 

bedömningarna, utan det är rent individuella förutsättningar som 

påverkar.  
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6.1 Förslag till framtida studier 

Ett diskussionsområde som dykt upp under studiens gång är angående 

stämpelskatt. Det vore intressant att undersöka hur många fastigheter som 

idag inte längre är 3D-fastigheter och som skulle kunna vara föremål för 

skattereglering, d.v.s. där en fastighetsregleringsansökan har lämnats in 

inom kort tid från tidigare fastighetsbildningsåtgärd.  

 

Längre fram i tiden skulle det även vara intressant att se om en minskning 

i antalet mindre 3D-fastigheter kan ses om den stämpelskatteförändring 

som har föreslagits blir verklighet. 
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Bilaga A 

Enkätformulär  
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Bilaga B 

Intervjuschema  
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Bilaga C 

Sammanställning över förrättningar 

Nedan sammanställs de förrättningsakter som använts i studien. Inom 

parentes redovisas den kommun där 3D-förrättning är genomförd och det 

årtal förrättningen är registrerad. 

 

Akt 1283K-126698 (Helsingborg, 2010) 

Förrättningen avser en avstyckning där bland annat en ny 3D-fastighet för 

handelsändamål bildats. I byggnadens bottenvåning har sökanden velat 

stycka av två lokaler. Lokalerna är uppdelade på två separata områden 

med en total utbredning om 129 m2. För att 3D-fastigheten ska kunna 

fungera normalt inrättades en gemensamhetsanläggning där dess 

omfattning bland annat består av vatten, avlopp och el. 3D-fastigheten 

belastas även av tre ledningsrätter för befintliga ledningar. Fastigheterna 

var efter förrättningen i samme ägares hand.  

 

Fastighetsbildningsåtgärden har ansetts vara lämplig och uppfylla 

villkoren i 3 kap. 1 a-b §§ FBL. 3D-fastigheten har bedömts vara lämpligt 

för sitt ändamål. Inga andra skäl har angetts för att medge ansökans 

yrkande. 

 

Akt 09-VIS-916 (Gotland, 2012)  

Förrättningen avser en avstyckning där stamfastigheten avstår all enskild 

ägovidd till ny fastighet förutom ett visst 3D-utrymme, således har 

stamfastigheten ombildats till 3D-fastighet. Den ombildade 3D-

fastighetens ändamål avser affärs- och kontorslokaler. Ritningarna visar 

att 3D-fastigheten befinner sig i bottenvåningen och har en utbredning om 

894 m2. Fyra nya servitut har bildats i samband med avstyckning varpå 

dessa bland annat rör rätt till ledningar och trapphus. Fastigheterna var 

efter förrättningen i samme ägares hand.  

 

Fastighetsbildningsåtgärden har ansetts uppfylla kraven som finns i 3 kap. 

1 och 1a §§ FBL utan särskilda skäl. 

 

Akt 09-VIS-868 (Gotland, 2009)  

Förrättning avser en avstyckning från traditionell fastighet där den 

traditionella fastigheten avstår all enskild ägovidd förutom ett 3D-

utrymme. Stamfastigheten (f.d. traditionell fastighet) blir ombildad till 3D-



 

C2 

 

 

fastighet i och med fastighetsbildningen och urholkar således den nya 

fastigheten. Utbredningen för 3D-fastigheten i horisontalplanet är 958 m2 

och ska användas för lokaländamål som avskiljs från resterande bostäder. 

Lokalerna ligger i två plan med ingång i bottenvåningen. Sju nya servitut 

bildas i samband med fastighetsbildningen rörande bland annat 

skorstenar och gångväg. Fastigheterna var efter förrättningen i samme 

ägares hand.   

 

Lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 och 1a §§ i FBL anses uppfyllda utan vidare 

redogörelse. 

 

Akt 0180K-2015-13546 (Stockholm, 2016)  

Förrättningen avser en klyvning av traditionell fastighet där två nya 

fastigheter bildas, varav en av fastigheterna är en 3D-fastighet. 3D-

fastigheten urholkar den nya traditionella fastigheten och ska innefatta 

lokaler inom befintliga byggnader och för nuvarande användning. Den 

maximala utbredningen i horisontalplanet är ca 750 m2, efter uppmätning 

är ytan dock 911 m2. Lokaldelen (3D-fastigheten) ligger i bottenplan med 

viss del i källarplan. Två gemensamhetsanläggningar bildas i samband 

med fastighetsbildningen som rör ledningar och fasad. Förrättningen har 

två fastighetsägare/sakägare som tillsammans äger den fastighet som 

klyvs, överenskommelse angående klyvning fanns upprättad. 

 

Nybildad 3D-fastighet anses lämplig för sitt ändamål. 

Fastighetsbildningen anses uppfylla villkoren enligt 3 kap. 1 § andra 

stycket FBL och är motiverad då åtgärden anses lämpligare än andra 

åtgärder för att tillgodose avsett ändamål. Åtgärden anses även motiverad 

med hänsyn till byggnadens konstruktion och användning och leder till en 

mer ändamålsenligt förvaltning enligt 3 kap. 1a § punkt 3 FBL. 

 

Akt 0180K-2015-18711 (Stockholm, 2016)  

Förrättningen avser en klyvning av traditionell fastighet där två nya 

fastigheter bildas, varav en av fastigheterna är en 3D-fastighet. 3D-

fastigheten bildas för lokaländamål som sker inom befintliga byggnader 

och för nuvarande användning. 3D-fastigheten urholkar den nya 

traditionella fastigheten med en maximal utbredning i horisontalplanet på 

ca 540 m2. 3D-fastigheten ligger i två plan, bottenplan och plan 1. Elva nya 

servitut bildas i samband med fastighetsbildningen samt fem nya 

gemensamhetsanläggningar, dessa rör bland annat ledning och soprum. 

Förrättningen har två fastighetsägare/sakägare som tillsammans äger den 

fastighet som klyvs, överenskommelse angående klyvning fanns upprättad. 
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Nybildad 3D-fastighet anses lämplig för sitt ändamål. 

Fastighetsbildningen anses uppfylla villkoren enligt 3 kap. 1 § andra 

stycket FBL och är motiverad då åtgärden anses lämpligare än andra 

åtgärder för att tillgodose avsett ändamål. Åtgärden anses även motiverad 

med hänsyn till byggnadens konstruktion och användning och leder till en 

mer ändamålsenligt förvaltning enligt 3 kap. 1a § punkt 3 FBL. 

 

Akt 0180K-2016-06273 (Stockholm, 2016)  

Förrättningen avser en klyvning av traditionell fastighet där två nya 

fastigheter bildas, varav en av fastigheterna är en 3D-fastighet. Klyvningen 

medför att 3D-fastigheten urholkar den nya traditionella fastigheten. 3D-

fastighetens ändamål är för kommersiella lokaler och har en maximal 

utbredning i horisontalplanet på ca 470 m2 med huvuddel i bottenplan 

samt en mindre del i källarplanet. Åtta ny servitut samt sex nya 

gemensamhetsanläggningar bildas i samband med fastighetsbildningen 

som rör bland annat soputrymme och ledningar. Förrättningen har två 

fastighetsägare/sakägare som tillsammans äger den fastighet som klyvs, 

överenskommelse angående klyvning fanns upprättad. 

 

Nybildad 3D-fastighet anses lämplig för sitt ändamål. 

Fastighetsbildningen anses uppfylla villkoren enligt 3 kap. 1 § tredje 

stycket FBL och är motiverad då åtgärden anses lämpligare än andra 

åtgärder för att tillgodose avsett ändamål. Åtgärden anses även motiverad 

med hänsyn till byggnadens konstruktion och användning och leder till en 

mer ändamålsenligt förvaltning. Den traditionella fastigheten för bostäder 

kommer efter klyvningen att inhysa en butikslokal vilket enligt beslutet 

blir ändamålsenligt då lokalen endast utgör en mindre del av de 

kommersiella lokaler samt har separat ingång.  

 

Akt 0180K-2016-08382 (Stockholm, 2016)  

Förrättningen avser en klyvning av traditionell fastighet där två nya 

fastigheter bildas varav en 3D-fastighet. 3D-fastigheten urholkar den nya 

traditionella fastigheten med en maximal utbredning i horisontalplanet på 

ca 230 m2. Ändamålet för den nya 3D-fastigheten är lokal som ligger i viss 

del av bottenvåningen inom befintlig byggnad med egen entré. 

Stamfastigheten omfattar efter fastighetsbildningen resterande lokaler i 

bottenplan tillsammans med bostäder. Åtta nya servitut samt en ny 

gemensamhetsanläggning bildas i samband med åtgärden som bland 

annat rör ledningar och skyltning. Förrättningen har två 

fastighetsägare/sakägare som tillsammans äger den fastighet som klyvs, 
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överenskommelse angående klyvning fanns upprättad. 

 

Nybildad 3D-fastighet anses lämplig för sitt ändamål. Under förrättningen 

utredde flm huruvida 3D-fastigheten är storleksmässigt motiverad för att 

kunna utgöra en lämplig 3D-fastighet. Flm bedömer att fastigheten blir ett 

marknadsmässigt förvaltningsobjekt med hänvisning till att det inte finns 

några storleksgränser som kan härledas från lagstiftarens diskussioner i 

förarbeten. Fastighetsbildningen anses även uppfylla villkoren enligt 3 

kap. 1 § tredje stycket FBL och är motiverad då åtgärden anses lämpligare 

än andra åtgärder för att tillgodose avsett ändamål. Åtgärden anses även 

motiverad med hänsyn till byggnadens konstruktion och användning och 

leder till en mer ändamålsenlig förvaltning enligt villkoren i 3 kap. 1a § 

FBL. 

 

Akt 0180K-2011-04590 (Stockholm, 2014)  

Förrättningen avser en avstyckning från traditionell fastighet. 

Stamfastigheten urholkas av ny 3D-fastighet med en maximal utbredning i 

horisontalplanet fördelat på fyra områden: område 1 ca 100 m2, område 2 

ca 150 m2, område 3 ca 150 m2 och område 4 ca 50 m2. Totalt 450 m2. 

Ändamålet för 3D-fastigheten är lokaler som ligger delvis separerade från 

varandra i bottenplan. Sex nya servitut samt en gemensamhetsanläggning 

bildas i samband med åtgärden rörande bland annat ledningar. 

Fastigheterna var efter förrättningen i samme ägares hand.  

 

Bildandet av 3D-fastigheten anses vara den lämpligaste lösningen för tänkt 

fastighetsbildning och leder till en mer ändamålsenlig förvaltning. 

Villkoren i 3 kap. 1-1a §§ FBL anses därmed uppfyllda. 

(Fastigheten är idag ej längre en 3D-fastighet) 

 

Akt 0180K-2013-04702 (Stockholm, 2013)  

Förrättningen avser en avstyckning från traditionell fastighet. En ny 3D-

fastighet bestående med lokaländamål urholkar traditionell fastighet i 

bottenplan. Maximal utbredning i horisontalplanet är ca 100 m2 med 

ändamål lokal. För 3D-fastigheten bildas två nya servitut samt en ny 

gemensamhetsanläggning som bland annat rör installationer och bjälklag. 

Förrättningen har två berörda fastighetsägare/sakägare som företrädes av 

samma ombud. Fastigheterna var efter förrättningen i samme ägares 

hand.  
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Bildandet av 3D-fastigheten anses vara den lämpligaste lösningen för tänkt 

fastighetsbildning och leder till en mer ändamålsenlig förvaltning. 

Villkoren i 3 kap. 1-1a §§ FBL anses därmed uppfyllda. 

(Fastigheten är idag ej längre en 3D-fastighet) 

 


