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Sammanfattning 

Jag har i uppsatsen studerat rättsinstitutet gemensamhetsanläggningar. Arbetet är fokuserad på 

det fall en anläggning uppförs av ett antal fastighetsägare för deras gemensamma bruk, och då 

anläggningen därefter, av andra fastighetsägare, vill inrättas till gemensamhetsanläggning. De 

centrala rättsfrågorna är om anläggningen ska betraktas som fast eller lös egendom och hur 

detta i sin tur påverkar möjligheterna att ta anläggningen i anspråk. 

För den första frågan om anläggningens egendomskaraktär analyseras i uppsatsen reglerna i 

jordabalken (JB). Närmare bestämt är analysen inriktad på huvudregeln om vad som är 

fastighetstillbehör i 2 kap 1 § JB, och undantagen från denna regel i 2 kap 4 § JB. Efter en 

beprövad metod för lagtolkning av dessa regler blir anläggningen lös egendom när den 

uppförs utan att det föreligger något servitutsförhållande. Det faktum att anläggningen 

därefter inrättas till en gemensamhetsanläggning påverkar inte denna rättsföljd, även om 

anläggningen på frivillig väg förvärvas av de fastigheter som ska delta i samfälligheten. Inte 

heller reglerna i anläggningslagen (1973:1149, AnlL), särskilt 14 § första stycket, förändrar 

denna tolkning när det gäller anläggningens karaktär av lös eller fast egendom. Detta beror 

helt enkelt på att lagstiftaren har förbisett att en anläggning som inrättas till 

gemensamhetsanläggning kan vara lös egendom. På grund av denna brist i lagstiftningen sker 

inte heller något ägarbyte av anläggningen, vilket enligt 2 kap 4 § JB är en avgörande 

förutsättning för att anläggningen ska kunna ingå i en gemensamhetsanläggning. 

När det gäller den andra centrala rättsfrågan kan den besvaras genom en tolkning av 1 § AnlL; 

enligt denna regel kan en anläggning av stadigvarande betydelse för flera fastigheter inrättas 

till gemensamhetsanläggning. Det innebär att anläggningens egendomskaraktär är av mindre 

betydelse för tillämpningsområdet för AnlL. Däremot bygger denna lag på grundprincipen att 

de fastigheter som deltar i samfälligheten erhåller ett starkt sakrättsligt skydd, vilket i sin tur 

innebär att deras rätt till anläggningen måste vara kopplad till ägandet av dessa fastigheter. 

För att uppnå detta skydd krävs att anläggningen övergår till att bli fastighetstillbehör som en 

konsekvens av att den inrättas till en gemensamhetsanläggning. Eftersom anläggningen 

knappast blir fastighetstillbehör med stöd av bestämmelserna i JB och AnlL, kan heller inte 

anläggningen bli föremål för samfällighetsbildning enligt AnlL.  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Förkortningar 

AnlL  Anläggningslag (1973:1149) 
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HD  Högsta domstolen 

JB  Jordabalk (1970:994) 

LFE  Lagen (1966:453) om vad som är fast egendom 

LGA  Lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar 

MÖD  Mark- och miljööverdomstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

RH  Rättsfall från hovrätterna  



1. Inledning 

1.1. Bakgrund och studieexempel 
Hur ska marken och våra naturresurser användas på ett ekonomiskt och miljömässigt 

rationellt sätt? Denna fråga har under en lång tid givit upphov till en omfattande 

samhällsdebatt. I takt med tydligare krav på resurseffektivisering, bl.a. som en följd av de 

senaste årtiondenas tydliga trend mot ökad urbanisering, ställs allt högre krav på samverkan i 

frågor som är gemensamma för flera fastighetsägare. Det kan handla om vägförbindelser och 

andra kommunikationsmedel, om vatten- och avloppslösningar m.m. På grund av den 

tekniska utvecklingen blir också dessa samverkansformer mer och mer tillgängliga för en allt 

större del av fastighetskollektivet. I detta uppsatsarbete ska blicken riktas mot en sådan 

samarbetsform - gemensamhetsanläggningar - vars rättsliga reglering sedan den 1 juli 1974 

återfinns i anläggningslagen (1973:1149, AnlL).  1

Rättsinstitutet är emellertid äldre än så och infördes redan den 1 januari 1967 i samband med 

ikraftträdandet av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA). Bakom 

såväl AnlL som dess föregångare LGA återfinns en ambition att erbjuda fastighetsägare en 

organisationsform där deras rätt till den gemensamma anläggningen åtnjuter ett sakrättsligt 

skydd. Med detta avses att rätten till anläggningen är kopplad till äganderätten av de 

deltagande fastigheterna och kan därför inte överlåtas särskilt. Istället följer rättigheten med 

vid en eventuell försäljning av de i gemensamhetsanläggningen ingående fastigheterna. För 

att inrätta en sådan samverkansform är det emellertid inget krav att en ny anläggning rent 

fysiskt uppförs i samfällighetens regi. Reglerna är också tillämpliga om en befintlig 

anläggning önskas tas i anspråk, vilket också är den situation som ska studeras närmare i detta 

uppsatsarbete. 

Närmare bestämt handlar arbetet om det fall att en eller flera fastighetsägare önskar inrätta en 

redan uppförd anläggning, som tidigare betjänat två eller flera andra fastigheter, till 

gemensamhetsanläggning. En inte helt ovanligt situation utom tätbebyggt område är nämligen 

att ett antal fastighetsägare på avtalsrättslig grund låtit uppföra en anläggning för sitt 

 1 § Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av 1

samfälligheter.
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gemensamma behov, exempelvis vattenförsörjning. Under sådana förhållanden inställer sig 

frågan om anläggningen - beroende på om den kan betraktas som lös eller fast egendom - kan 

tas i anspråk och inrättas till gemensamhetsanläggning. 

För att läsaren ska få en bild av hur vanligt förekommande det är att en befintlig anläggning 

inrättas till gemensamhetsanläggning, ska några statistiska data presenteras. Mellan perioden 

från januari till juni 2015 inkom hos Lantmäteriet, i hela 

landet, tjugofem ansökningar om anläggningsförrättning 

klassificerade för vatten- och avloppsändamål. Av dessa 

handlade 48 % om att minst två fastighetsägare gemen-

samt, och alltså inom ramen för en gemensamhets-

anläggning, önskade uppföra en helt ny fysisk anläggning. 

Hela 36 % avsåg dock att en redan befintlig anläggning, 

som alltså uppförts utom ramen för en sådan samfällighet, 

skulle tas i anspråk och inrättas till gemensamhets-

anläggning. Slutligen berörde 16 % olika ändringar i en 

redan befintlig gemensamhetsanläggning.  2

1.1.1. Studieexempel 

Den följande framställningen kommer att utgå ifrån ett fiktivt studieexempel, som bör 

beskrivas redan nu. De närmare förutsättningarna i exemplet kommer att förändras och 

problematiseras i det följande, men typsituationen är dock oförändrad. Bilden nedan visar en 

skiss över registerfastigheterna A-F, som alla ägs av olika fysiska personer. På fastigheten A 

återfinns en vattentäkt (cirkel) vilken har de fysiska förutsättningarna som krävs för att 

tillgodose samtliga fastigheters behov av vatten. Mot den bakgrunden går ägarna av 

fastigheterna A-C ihop och finansierar tillsammans uppförandet av en pumpanordning i 

anslutning till vattentäkten samt erforderliga vattenledningar (heldragna linjer) till respektive 

fastighet. De närmare formerna för denna samverkan har fastighetsägarna avtalat om. 

Fastighetsägarnas rätt till anläggningen är inte säkrad med någon servitutsrätt eller 

motsvarande, utan samarbetet bygger istället på deras goda vilja. Ett antal år senare har 

fastigheterna D-F bildats som ett resultat av ökad exploatering av området. De saknar 

 Statistiken är framtagen efter genomgång av handlingar i samtliga tjugofem ärenden.2
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godtagbara anordningar för vatten och därför krävs det anläggningsförrättning för att 

tillförsäkra fastigheterna en rätt till vattenanläggningen. 

 

 

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen tar avstamp från det ovan redovisade studieexemplet. Med denna utgångspunkt är 

huvudsyftet med arbetet att så långt som möjligt klargöra de rättsliga förutsättningarna för att 

inrätta vattenanläggningen till en gemensamhetsanläggning. Dessutom syftar arbetet till att 

belysa några centrala frågor för vilka rättsläget behöver klargöras genom förändringar i den 

aktuella lagstiftningen. Förslag till sådana förändringar bör göras genom en jämförelse med 

annan relevant lagstiftning. I det senare blir också intressant att studera ett antal typfall som 

ligger utanför de ovan redovisade studieexemplet, men som alltjämt har betydelse för 

uppsatsens övergripande problembeskrivning. Följande tre frågeställningar kommer i 

huvudsak att besvaras för att uppfylla syftet: 

Utgör vattenanläggningen i exemplet ovan lös eller fast egendom? 

Om anläggningen utgör lös egendom kan den, och i så fall under vilka 

förutsättningar, tas i anspråk och inrättas till gemensamhetsanläggning? 

Vilka centrala rättsfrågor behöver förtydligas genom ny lagstiftning, och hur kan en 

sådan utformas? 

1.3. Metod och material 
För att uppfylla syftet med uppsatsen används den metod vilken inom rättsvetenskapen 

traditionellt benämnts som den rättsdogmatiska. Metoden syftar i allmänhet till att finna en 

lösning på ett juridiskt problem med hjälp av olika rättsregler. Detta sker med utgångspunkt 
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från den s.k. rättskälleläran och dess allmänna principer för användning av de rättskällor som 

har rättsvetenskaplig legitimitet. Lösningen på de rättsliga problem som här studeras bygger 

därför på studier av lagtext, förarbeten, rättspraxis och den rättsdogmatiska doktrinen.  3

Till rättskälleläran hör också ett antal hjälpregler i form av exempelvis bokstavs- och 

ändamålsinriktad lagtolkning. Detta innebär bl.a. att en lagbestämmelse ska tolkas enligt sin 

normalt språkliga innebörd samt i enlighet med de rättspolitiska överväganden som låg till 

grund för utformningen av bestämmelsen. Kännetecknande för rättskälleläran är också att de 

ovan redovisade rättskällorna, vid händelse av en normkonflikt dem emellan, tillerkänns 

legitimitet utifrån en inbördes hierarki. Något förenklat innebär detta att lagtexten har störst 

betydelse. Därefter kommer i rangordning förarbeten och rättspraxis som viktiga rättskällor.  I 

allmänhet gäller att förarbeten får störst betydelse vid tolkningen av nya lagar medan 

rättspraxis över tid får en allt mer central roll. Sist i hierarkin av rättskällor hamnar den 

juridiska doktrinen.  4

Denna inbördes rangordning är emellertid inte utan undantag. När det kommer till lagtext och 

rättspraxis menar Kleineman att dessa rättskällor åtnjuter en sorts formell auktoritet. Något 

som enligt honom skiljer sig från den juridiska doktrinen, som enbart förmår övertyga genom 

kraften i de argument som där redovisas. Kleineman menar vidare att förarbeten som 

rättskälla traditionellt sett tillerkänts en formell status. På senare tid har det emellertid skett en 

förskjutning i det avseendet. Numera får betydelsen av motivuttalanden även bedömas med 

ledning av tyngden i argumentationen. Jämfört med doktrinen menar dock Kleineman att 

förarbetena normalt bör tillskrivas en högre status.  5

Sammantaget anser Kleineman att enbart det faktum att en tjänsteman på regeringskansliet 

uttalar hur en rättsregel ska tolkas inte har någon avgörande betydelse för rättstillämpningen. 

För det fall en normal språklig tolkning av en lagregel, i kombination med ett 

ändamålsresonemang, pekar åt ett annat håll bör denna tolkning ha en större betydelse. 

Förmågan att i varje enskilt fall väga ett förarbetsuttalande mot andra mer ändamåls-

 Sandgren, 2007, s. 36; Kleineman, 2013, s. 21.3

 ibid.; Bernitz, 2010, s. 29-30.4

 Kleineman, 2013, s. 28.5
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orienterade argument är också det som kan känneteckna en författares förmåga till 

rättsdogmatisk analys.   6

Enligt min mening finns skäl att i detta uppsatsarbete tillämpa den rättsdogmatiska metoden. 

En stor del av mitt arbete går nämligen ut på att analysera rent rättsliga problem som 

aktualiseras i den praktiska rättstillämpningen när man inrättar en anläggning till en 

gemensamhetsanläggning. Frågan är om inrättandet av en sådan gemensamhetsanläggning, 

som beskrivs i studieexemplet, ens är möjlig utifrån en strikt rättsvetenskaplig tolkning av de 

befintliga regelverken, och vilka förutsättningar som i så fall måste föreligga. 

Detta innebär emellertid inte att metoden med enkelhet appliceras på de rättskällor som 

används i denna uppsats. Det finns exempelvis ett antal uttalanden i förarbetena till såväl 

AnlL, LGA och jordabalken (JB) som i varierande utsträckning går stick i stäv med en normal 

språklig tolkning av dessa lagar. I de fall vägledning i dessa frågor inte har kunnat hämtas från 

rättspraxis och doktrinen har analysen istället byggt på en avvägning mellan å ena sidan den i 

motiven förespråkade lösningen, samt lagregelns språkliga innebörd och de ändamåls-

resonemang som ligger bakom olika rättspolitiska överväganden, å andra sidan. En viktig 

princip i den senare delen är att det ska föreligga överensstämmelse såvitt avser rättsföljder 

vid tillämpningen av olika regelverk. Det handlar i första hand om en samordning mellan JB 

och AnlL när tolkningen av den ena lagen blir styrande för tillämpningen av den andra lagen. 

En annan försvårande omständighet i rättstillämpningen är att många av de rättsfrågor som 

här aktualiseras aldrig har blivit föremål för någon mer grundlig rättsvetenskaplig analys. Mot 

denna bakgrund förutsätter arbetets genomförande att de rättskällor som används i uppsatsen 

blir föremål för en självständig tolkning. Det handlar till stor del om en tolkning av gällande 

rätt som både är rationell och ändamålsenlig. Agell ställer krav på en rättsvetenskaplig analys: 

Den måste vara logisk och uppfylla kravet på intellektuell rationalitet. Med andra ord ska 

både resonemang och slutsatser om rättsläget vara logiskt uppbyggda. Dessutom bör 

resonemangen vara fullständiga så till vida att författaren även redovisar uppfattningar som 

han eller hon inte delar.  7

 Kleineman, 2013, s. 28.6

 Agell, 2002, s. 245-46.7
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Som tidigare betonats söker jag i mitt arbete uppfylla kriterierna på logisk stringens och 

rationalitet genom att eftersträva en tolkning som innebär en överensstämmelse mellan 

reglerna i AnlL och JB. För de fall regelverken är beroende av varandra är ett samspel mellan 

dem också nödvändigt, något som Agell beskriver som systemrationalitet. Vidare försöker jag 

hitta argument som ligger i linje med de rättspolitiska motiven bakom rättsinstitutet 

gemensamhetsanläggningar. Detta kallar Agell för rättstillämpningens ändamålsrationalitet.  8

När det gäller uppsatsens arbetsmaterial är följande intressant. Uppsatsens två centrala 

frågeställningar har inte prövats i rättspraxis. Beträffande skillnaden mellan fast och lös 

egendom, och närmare bestämt tolkningen av regeln i 2 kap 4 § JB, har emellertid Högsta 

domstolens (HD) avgörande i rättsfallet NJA 2014 s. 35 delvis varit vägledande. Även 

rättsfallet RH 1986:84 har fungerat som ett stöd vid tolkningen av 2 kap 1 § andra stycket JB. 

Eftersom sistnämnda avgörande saknar prejudikatvärde har hovrättens ställningstagande i 

första hand använts som exempel på hur regeln tidigare tillämpats i samband med en 

domstolsprövning. Vidare har rättsfallet NJA 1920 s. 32 använts för att beskriva innebörden 

av 2 kap 1 § första stycket JB. Trots att avgörandet är nästan hundra år gammalt pekar modern 

praxis på att HD:s ställningstagande alltjämt är relevant för dagens rättstillämpning. Dessa 

avgöranden är, med några undantag, de enda vägledande rättsfall som finns i rättspraxis. Detta 

medför givetvis vissa problem när man med stöd av en rättsdogmatisk analys ska utreda 

aktuella rättsfrågor. 

Inte heller har uppsatsens huvudfrågor blivit föremål för någon utredning i förarbetena till 

såväl LGA som AnlL, och inte heller i samband med lagberedningen av JB eller dess tidigare 

reglering. Dessa motiv innehåller emellertid vissa uttalanden och principer som ger stöd för 

mina slutsatser. En komplicerande faktor i sammanhanget är de förarbetsuttalanden som helt 

eller delvis strider mot den tolkning av rättsläget som följer av en strikt semantisk tolkning av 

de aktuella regelverken. Förarbetena kan alltså användas för att ge exempel på de oklarheter 

som finns vid tillämpningen av vissa bestämmelser i både JB och AnlL. 

Det är förarbeten som är den dominerande rättskällan och som flitigt används i min analys. 

För att uppfylla syftet med uppsatsen analyseras också innehållet i motivuttalanden till de 

 Agell, 2002, s. 249-50.8
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numera upphävda lagarna LGA och lagen (1966:453) om vad som är fast egendom (LFE). 

Detta beror på att dagens regelverk i mångt och mycket bygger på överväganden som låg till 

grund för den tidigare regleringen. Att tolka de nu gällande lagarna i ljuset av gamla 

förarbeten är emellertid en tolkningsmetod som bör användas med viss försiktighet. Särskilt 

när det kommer till relationen mellan AnlL och LGA måste man komma ihåg att den nya 

lagen syftade till vissa förändringar i den praktiska rättstillämpningen. Vad gäller relationen 

mellan JB och LFE finns inte skäl till samma försiktighet. Tvärtom överfördes 

bestämmelserna i den numera upphävda lagen nästan oförändrade till 2 kap JB, och därför 

hänvisar förarbetena till balken i stor del till LFE:s förarbeten. 

När det sedan gäller den rättsvetenskapliga litteraturen på området saknas det en grundlig och 

heltäckande analys av rättsläget. Undantaget är Barbro Julstad  som har presenterat en relativt 9

fullständig problembeskrivning av rättsläget när en anläggning, som har karaktären av lös 

egendom, inrättas till gemensamhetsanläggning. Hennes studie används därför flitigt i 

uppsatsen för att ge exempel på det oklara rättslägets negativa effekter och problem för 

rättstillämpningen. 

1.4. Disposition 
Den fortsatta framställningen är uppdelad i fem kapitel. Under kapitel två redovisas några 

övergripande frågor som uppkommer vid samfällighetsbildning enligt AnlL. Därefter följer 

två kapitel som analyserar två av uppsatsens tre övergripande frågor, närmare bestämt om 

vattenanläggningen utgör fast eller lös egendom samt hur den kan inrättas till gemensamhets-

anläggning. Under kapitel fem riktas blicken framåt med fokus på vilka lagändringar som är 

nödvändiga för rättstillämpningen och som därvidlag behöver utredas närmare. Uppsatsen 

avslutas med en mer självständig diskussion med belysning av ett antal frågor som, 

visserligen ligger utanför uppsatsens huvudsyfte, men som har betydelse för den övergripande 

problematiken. Detta kapitel avslutas med några personliga reflektioner över bakgrunden till 

de grundproblem som beskrivs i uppsatsen. 

 Teknologie doktor och f.d. fastighetsrättschef inom division fastighetsbildning vid Lantmäteriet.9
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2. Några övergripande frågor 

I detta kapitel behandlas ett antal, för uppsatsens syfte, centrala frågor och begrepp. Exempel 

på sådana frågor är vad en gemensamhetsanläggning utgör för rättslig figur samt om hur en 

sådan samfällighet bildas. Dessutom studeras hur inrättandet av en gemensamhetsanläggning i 

allmänhet påverkar äganderätten till den mark och det utrymme som tas i anspråk för det 

gemensamma ändamålet.  

2.1. Introduktion, begrepp och anläggningsförrättning 
En gemensamhetsanläggning kan bildas för flera fastigheter under förutsättning att 

anläggningen tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för de deltagande 

fastigheterna, 1 § första stycket AnlL. Enligt propositionen utgör väganläggningar, 

parkeringsplatser, gårdsutrymmen, lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar, värme-

anläggningar, tvättstugor m.m. exempel på anläggningar som tillgodoser ett sådant 

stadigvarande ändamål.  10

Enligt riksdagens civilutskott förutsätter anläggningsbegreppet ett krav på en viss aktivitet. 

Detta krav skiljer tillämpningsområdet för AnlL från sådana rättighetsupplåtelser som enbart 

är förknippade med passiva förpliktelser för ägaren av den tjänande fastigheten  att avstå från 11

viss markanvändning. Det är emellertid inte, enligt utskottets uppfattning, nödvändigt att en 

ny anläggning byggs inom ramen för en gemensamhetsanläggning, med deltagande av de 

fastigheter som ingår i samfälligheten. Även en, vid tiden före förrättningen, redan uppförd 

anläggning kan tas i anspråk enligt den nya lagen.  12

En annan central fråga vid tillämpningen av AnlL är innebörden av begreppet fastighet. I 2 § 

AnlL föreskrivs att med fastighet också jämställs inskriven tomträtt och gruva samt även, om 

så är lämpligt, byggnad eller annan anläggning på ofri grund. Dessa objekt kan, enligt 

förarbetena till AnlL, anslutas till en gemensamhetsanläggning och i övrigt tilldelas 

rättigheter. Vidare ska, enligt nämnda lag, fastighetsbegreppet i övrigt ha samma innebörd 

 Prop. 1973:160 s. 178 och 182; Se Prop. 1966:128 s. 120-21.10

 Med tjänade fastighet avses den fastighet som belastas av en servitutsrätt. I analogi med detta betecknas den 11

fastighet som åtnjuter servitutsrätten som härskande.

 CU 1973:33 s. 4.12
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som vid tillämpningen av fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL). Det innebär att med 

registerfastighet avses en fastighet som har införts eller enligt tillämpliga register-

bestämmelser ska införas i fastighetsregistret. Denna definition gör det möjligt för en 

avstycknings- eller klyvningslott, som ännu inte registrerats, att anslutas till en 

gemensamhetsanläggning. När det kommer till olika objekt som uppräknas i 2 § AnlL ska 

rättigheten i dessa fall ha anknytning till platsen där den lösa egendomen är uppförd. Denna 

fråga behandlas närmare i kapitel sex.   13

Den aktuella regeln ger alltså knappast någon vägledning om vilken typ av egendom som den 

befintliga anläggningen måste tillhöra för att kunna belastas av en rättighet enligt AnlL och 

således utgöra en del av en gemensamhetsanläggning. Detta beror på att 2 § AnlL, trots sin 

generella utformning, inte ska ges en mer vidsträckt innebörd än att bestämma vilka objekt 

som kan tillhöra rättighetsinnehavaren i en samfällighet.  Objekt som ingår i en 14

gemensamhetsanläggning och rättsligt definieras som en fastighet rymmer såväl fastigheter 

enligt JB, som jämförbara objekt enligt 2 § AnlL. För att beskriva enbart egentliga fastigheter  

enligt JB:s definition används i fortsättningen begreppet registerfastighet.  

Innan frågan om de materiella förutsättningarna för en samfällighetsbildning enligt AnlL 

studeras, kan det vara på sin plats att översiktligt redovisa hur en gemensamhetsanläggning 

inrättas. En ansökan om att få bilda en samfällighet prövas och beslutas av lantmäteri-

myndigheten, 4 § första stycket AnlL. En anläggningsförrättning initieras alltså enligt 

huvudregeln efter ansökan, 17 § första stycket AnlL. En sådan begäran kan i första hand ske 

av ägaren till en fastighet som ska delta i samfälligheten, 18 § AnlL. Det är upp till lantmäteri-

myndigheten att självständigt pröva förutsättningarna för att bilda en gemensamhets-

anläggning, 21 § första stycket AnlL.  

Om åtgärden efter en sådan prövning inte möter något hinder ska myndigheten fatta ett 

anläggningsbeslut. Beslutet ska bl.a. innehålla uppgift om anläggningens ändamål, läge, 

storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt, samt vilka fastigheter som ska delta i 

samfälligheten liksom det utrymme som ska upplåtas för anläggningen, 24 § andra stycket 

 Prop. 2014/15:71 s. 39; Prop. 1973:160 s. 185-86.13

 Se Hemström, 1986, s. 18-22; Se Prop. 1973:160 s. 185.14
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AnlL. Dessutom ska också varje deltagande fastighet påföras ett andelstal för såväl 

anläggningens utförande, som dess löpande drift. Dessa andelstal bestäms efter de grunder 

som föreskrivs i 15 § AnlL och är också styrande för fördelningen av fastighetsägarnas ansvar 

för de kostnader som uppkommer i förvaltningen av samfälligheten. 

2.2. Rättigheten och skyldigheten att delta i samfälligheten 
Bestämmelserna i 5-11 §§ AnlL innehåller ett antal materiella villkor för bildandet av en 

samfällighet. Av 5 §, det s.k. väsentlighetsvillkoret, följer att enbart de fastigheter som har ett 

väsentligt behov (väsentlig betydelse i lagtexten) av gemensamhetsanläggningen också har en 

skyldighet att ingå i samfälligheten.  15

Innebörden av begreppet väsentlig betydelse utvecklas närmare i propositionen till AnlL. 

Avgörande för om en fastighet tvångsvis kan anslutas till samfälligheten är om det föreligger 

ett påtagligt behov för den att få tillgång till den nyttighet som ges av gemensamhets-

anläggningen. Ifall nyttigheten inte med fördel kan tillgodoses genom en separat anläggning 

kräver en tvångsanslutning att det finns ett påtagligt behov av nyttigheten. Det omvända gäller 

ifall fastigheten redan har tillgång till en separat anläggning och då kan en tvångsanslutning 

inte genomföras, med mindre än att anläggningen är utsliten eller att dess användning strider 

mot plan eller andra byggregler.  16

En annan fråga av intresse är rätten för en fastighetsägare att delta i samfälligheten. Enligt 

propositionen innebär 5 § AnlL att den fastighet som har ett påtagligt behov av nyttigheten 

också har både en skyldighet och en rättighet att delta i samfälligheten. Under sådana 

förhållanden har alltså en fastighetsägare rätt att delta trots uttryckliga protester från övriga 

fastighetsägare.  17

2.3. Det nödvändiga utrymmet och äganderätten 
Innan vi går närmare in på hur en samfällighetsbildning enligt AnlL påverkar äganderätten till 

en fastighet är det intressant att beskriva vilken rättsfigur en gemensamhetsanläggning är. 

 I 16 § 1 st första punkten AnlL framgår att väsentlighetsvillkoret kan sättas åt sidan efter överenskommelse.15

 Prop. 1973:160 s. 151-52.16

 Prop. 1973:160 s. 152 och 189.17
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Viss ledning i denna fråga kan hämtas från 14 § andra stycket AnlL, som föreskriver att de 

deltagande fastigheterna utgör en särskild samfällighet när det handlar om bildandet av 

anläggningen och dess förvaltning. Hemström definierar den organisationsrättsliga betydelsen 

av begreppet samfällighet som en fastighetssammanslutning. Denna sammanslutning förvaltas 

av ägarna till de ingående fastigheterna samt av organisationens övriga företrädare. 

Förvaltningen kan antingen skötas av delägarna själva, s.k. delägarförvaltning, eller av en för 

ändamålet bildad samfällighetsförening, s.k. föreningsförvaltning, 1 § 2 st fjärde punkten och 

4 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. I det senare fallet bildas enligt 17 § 

nämnda lag en juridisk person vars medlemmar består av olika fastighetsägare.  18

Beträffande frågan om anläggningens behov av utrymme bör följande uppmärksammas. 

Enligt huvudregeln får mark eller annat utrymme tas i anspråk på varje fastighet, förutsatt att 

synnerliga men inte uppkommer för den belastade fastigheten, 12 § första stycket AnlL. Trots 

synnerliga men får dock upplåtelsen ske under vissa förutsättningar. Dessa ger också den 

tjänande fastigheten en rätt att begära inlösen av det ianspråktagna utrymmet, 12 § andra 

stycket AnlL. Ett större utrymme får dock inte upplåtas med mer än vad som behövs för att de  

fastigheter, som har ett väsentligt behov av gemensamhetsanläggningen, också får sina behov 

tillgodosedda. Sistnämnda skäl är ett hinder mot tvångsupplåtelser som enbart påkallas på 

grundval av frivilliga överenskommelser mellan olika fastighetsägare. Regeln i 14 § första 

stycket AnlL stadgar också att rätten till utrymmet är gemensamt för deltagande fastigheter 

och att inlöst mark är samfälld för de fastigheter till vilka inlösen skett.  19

I renodlade upplåtelsefall, d.v.s. för det fall inlösen inte krävs, innebär detta följande: Rätten 

till marken eller utrymmet på den tjänande fastigheten är rättsligt sett att betrakta som ett 

officialservitut. Denna servitutsliknande rätt innebär att de härskande fastigheterna får vidta 

de åtgärder inom servitutsområdet som krävs för anläggningens uppförande, underhåll och 

drift. Under sådana förhållanden sker alltså ingen äganderättsövergång av marken, eller vad  

som till den tillhör. Istället garanteras de fastigheter som ingår i samfälligheten en rätt som i 

förarbetena till AnlL kallas för en samfälld servitutsrätt.  20

 Hemström, 1986, s. 30.18

 Prop. 1973:160 s. 202.19

 CU 1973:33 s. 5; Prop. 1973:160 s. 202 och 207.20
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För det fall inlösen sker av hela eller delar av den tjänande fastigheten övergår det 

ianspråktagna utrymmet, direkt genom anläggningsbeslutet, till att utgöra en marksamfällighet 

för de registerfastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Det innebär att 

registerfastigheterna gemensamt äger utrymmet. Därefter upplåts i den samfällda marken 

samma servitutsliknande rätt som i det rena upplåtelsefallet. Härmed tillförsäkras också de 

objekt, vilka uppräknas i 2 § AnlL, en rätt att bruka anläggningen. Med denna rättstillämpning 

finns, enligt Hemström, begränsningen att en gemensamhetsanläggning som förutsätter 

inlösen, inte kan bildas när det inte finns registerfastigheter som ingår i samfälligheten.  21

 CU 1973:33 s. 5; Prop. 1973:160 s. 543-44; Hemström, 1986, s. 118-19.21
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3. Vattenanläggningens egendomskaraktär 

Detta kapitel behandlar den första av uppsatsens tre primära frågor. Det handlar med andra 

ord om att klargöra ifall vattenanläggningen (d.v.s. pumpanordningen med tillhörande 

vattenledningar) är fast eller lös egendom. Dessutom berörs frågan om, och i så fall hur, 

anläggningen kan byta egendomskaraktär, liksom frågan om anläggningen byter egendomstyp 

om den uppförs inom ramen för en gemensamhetsanläggning. Följande skiss illustrerar den 

befintliga vattenanläggningen som hämtas från det aktuella studieexemplet. 

 

 

Till en början är det viktigt att redovisa den aktuella lagstiftningen liksom den rättsliga 

betydelsen av att det finns en skillnad mellan fast och lös egendom. Reglerna om vilka 

föremål som är fast egendom finns i 2 kap JB. Balken trädde i kraft den 1 januari 1972 och 

ersatte då den gamla tillbehörsregleringen i LFE.  Bestämmelserna i den sistnämnda 22

regleringen, och dess motiv, överfördes nästan intakta till JB. Detta har lett till att de 

överväganden som låg till grund för LFE också är aktuella för dagens rättstillämpning när det 

gäller definitionen av fast egendom.  23

I propositionen till LFE redovisar departementschefen ett antal skäl och omständigheter som 

konstituerar skillnaden mellan fast och lös egendom. När ett föremål övergår från lös 

egendom till att bli fastighetstillbehör leder detta till att de sakrätter som belastar fastigheten 

också kommer att utsträckas till det nya tillbehöret. I analogi med detta kan några särskilda 

sakrätter inte omfatta vissa fastighetstillbehör utan att samtidigt belasta övriga delar av 

fastigheten.  24

 1-2 §§ lag (1970:995) om införande av nya jordabalken.22

 Prop. 1970:20 s. 95 Del B1.23

 Prop. 1966:24 s. 56.24
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3.1. Fast egendom 
Enligt 1 kap 1 § JB utgör fast egendom jord, som i sin tur är indelad i fastigheter. Med jord 

avses alla delar av jordytan som är belägen inom landet, oberoende av om jorden består av 

matjord, lera, sten, grus eller liknande. Även utrymmet under jordytan omfattas av 

fastighetsbegreppet och hör således till den fasta egendomen.  25

Vidare framgår av 2 kap 1 § första stycket JB att en fastighet också omfattas av byggnader, 

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

bruk. Enligt bestämmelsens andra stycke består också fastigheten av en sådan anläggning som 

har uppförts utanför fastighetens gränser. Förutsättningen för detta är att anläggningen är 

avsedd för stadigvarande bruk vid utövande av ett servitut till förmån för fastigheten, samt att 

anläggningen inte tillhör den fastighet där den är belägen. Detta är huvudregeln för när en 

anläggning anses utgöra fastighetstillbehör, och följaktligen ha karaktär av fast egendom. 

Huvudregeln står emellertid inte undantagslös. Undantaget är anläggningar, som trots sin 

fysiska beskaffenhet, är lös egendom enligt de villkor som uppställs i 2 kap 4 § första stycket 

JB. Detta innebär att anläggningar som monteras på en fastighet blir lös egendom om dessa 

har uppförts av någon annan än fastighetsägaren, under förutsättning att fastigheten och det 

aktuella föremålet inte senare har kommit i samma ägares hand. 

3.2. En anläggning som sträcker sig över flera fastigheter 
Som framgår av skissen sträcker sig vattenanläggningen i studieexemplet över fastigheterna 

A-C. Anläggningen är uppförd gemensamt av samtliga fastighetsägare utan att de är 

garanterade något servitut eller någon annan nyttjanderätt. Under sådana förhållanden inställer 

sig frågan om vattenanläggningen, vid tillämpningen av 2 kap 1 § första stycket JB, kan 

utgöra tillbehör till samtliga fastigheter gemensamt, eller om den istället ska ses som flera 

anläggningar enligt regeln. 

I propositionen till LFE klargör departementschefen innebörden av anläggningsbegreppet. 

Såväl byggnads- som anläggningsbegreppet är mycket långtgående. Med byggnad avses hus, 

vattenverk, murar, broar, bryggor och alla andra slags uppförda konstruktioner. Anläggnings-

 Prop. 1966:24 s. 58.25
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begreppet rymmer ledningar, transportanordningar i form av räls eller liknande samt även 

cisterner, källarutrymmen m.m. i den mån föremålet inte är en del av en byggnad. När det 

gäller olika slags ledningar ingår dessa i anläggningsbegreppet, oavsett om de är avsedda för 

elöverföring, avlopp, vatten eller motsvarande.  26

Sträcker sig en ledning över flera fastigheter gäller följande regler. Den del av ledningen som 

är belägen inom fastigheten utgör tillbehör enligt 2 kap 1 § första stycket JB. Är en del av 

ledningen belägen utanför fastigheten är denna del lös egendom. Om en byggnad i huvudsak 

uppförts inom en fastighet, med enbart en mindre utskjutande del över grannfastigheten, bör 

byggnaden emellertid i sin helhet betraktas som fastighetstillbehör.  27

Mot denna bakgrund aktualiseras frågan om vattenanläggningen vid avsaknad av en 

servitutsrätt kan utgöra tillbehör till samtliga fastigheter, enligt A-C. Ordalydelsen av 2 kap 1 

§ första stycket JB talar mot detta; anläggningen ska nämligen ha installerats inom fastigheten 

för att i sin helhet utgöra fastighetstillbehör. En sådan tolkning tycks också vunnit genomslag 

i doktrinen. Om ägaren till fastigheten A ensam uppför och äger anläggningen, och ägarna till 

fastigheterna B-C enbart nyttjar den med stöd av ett nyttjanderättsavtal - ja, då utgör den del 

av anläggningen som är belägen inom fastigheten A tillbehör till denna fastighet. Resten av 

anläggningen är lös egendom och kan därmed överlåtas särskilt.   28

Denna tolkning av gällande rätt är inte tillämplig om alla fastigheter enligt A-C hade samma 

ägare när anläggningen uppfördes. Rättsfallet NJA 1920 s. 32 handlar om ett fall då en 

industrianläggning uppförts över två fastigheter. Vid denna tidpunkt ägdes fastigheterna av det 

bolag som uppfört anläggningen, och den bestod bl.a. av ett rör som var nedgrävt i marken 

och sträckte över gränserna för de båda fastigheterna. I samband med bolagets konkurs 

avyttrades fastigheterna och kom sedan att ha olika ägare. Den centrala rättsfrågan som HD 

avgjorde var till vilken fastighet det nedgrävda röret hörde. Domstolen fann att röret 

monterats på fastigheterna under sådana förhållanden att det kom att utgöra tillbehör till dem 

 Prop. 1966:24 s. 59.26

 Prop. 1966:24 s. 59-60.27

 Jfr Hillert, 1999, s. 37-40; Jfr Westerlind, 1971, s. 125-32.28
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båda. När två fastigheter ägs av samma fysiska eller juridiska person som uppför en 

anläggning vilken sträcker sig över dessa fastigheter blir den alltså tillbehör till dessa. 

HD:s resonemang vinner också delvis stöd av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) 

avgörande i MÖD 2013:38. Detta mål handlar om en brandmur som uppförts på gränsen 

mellan två fastigheter under tiden då fastigheterna ägdes av en och samma person. Mot denna 

bakgrund finner MÖD att en sorts samäganderätt har uppkommit mellan två fastigheter. Det 

ligger enligt min mening närmast till hands att tolka domstolens resonemang som att 

respektive del av brandmuren utgör tillbehör till den fastighet där den är belägen. 

3.3. Verkan av servitut eller motsvarande markupplåtelse 
Detta avsnitt är i första hand fokuserat på bestämmelsen i 2 kap 1 § andra stycket JB. Ponera 

att förutsättningarna i studieexemplet är oförändrade med den kompletteringen att ägarna till 

fastigheterna A-C också har ingått ett servitutsavtal, som ger de olika fastighetsägarna en rätt 

att nyttja anläggningen. Kan vattenanläggningen under sådana förhållanden bli gemensamt 

fastighetstillbehör? Den aktuella tillbehörsregeln innebär att som fastighets-tillbehör omfattas 

också sådan byggnad eller anläggning som uppförts utanför fastigheten. Detta under 

förutsättning att den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövande av ett servitut till förmån 

för fastigheten och inte är tillbehör till den fastighet där den är belägen. 

I samband med beredningen av LFE konstaterade departementschefen att regeln ter sig 

självklar med hänsyn till att ett servitut är kopplat till äganderätten av den härskande 

fastigheten. Med denna utgångspunkt är det också naturligt att den anläggning som ägaren av 

den härskande fastigheten uppför inom servitutsområdet, blir fastighetstillbehör. Det är 

emellertid inte nödvändigt att den härskande fastigheten först tillerkänns servitutsrätten och 

därefter uppför anläggningen. Även det omvända förhållandet är godtagbart, förutsatt att 

anläggningen dessförinnan inte har blivit tillbehör till den tjänande fastigheten. Det 

sistnämnda avser att markera skillnaden mellan det fall när å ena sidan ägaren till den 

härskande fastigheten uppför anläggningen, och när ägaren till den tjänande fastigheten 

uppför anläggningen och sedan upplåter den med ett servitut, å den andra sidan. I den senare 
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situationen förblir anläggningen alltså tillbehör till den tjänande fastigheten även efter 

servitutsupplåtelsen.  29

Av 2 kap 1 § andra stycket JB följer alltså två villkor som måste vara uppfyllda för att 

anläggningen ska utgöra fastighetstillbehör. För det första ska anläggningen ha uppförts för 

stadigvarande bruk vid utövande av det servitut som tillkommer den härskande fastigheten. 

För det andra får anläggningen dessförinnan inte blivit tillbehör till den fastighet där den är 

belägen. Det senare inträffar enligt 2 kap 1 § första stycket JB när ägaren av den tjänande 

fastigheten själv uppför anläggningen för stadigvarande bruk på sin fastighet. Om man istället 

utgår från att anläggningen uppförts av ägarna till fastigheterna A-C under sådana 

omständigheter att den är lös egendom, och sedan upplåts med ett servitut till förmån för 

någon annan. Kommer vattenanläggningen då övergå till att bli tillbehör till den härskande 

fastigheten? 

Det ena av de två villkoren i 2 kap 1 § andra stycket JB tycks ju då vara uppfyllt; 

anläggningen har ju faktiskt inte blivit tillbehör till den fastighet där den är belägen. 

Beträffande det andra villkoret blir läget emellertid mer problematiskt. Trots att servitutsrätten 

i och för sig inte behöver ha tillkommit före anläggningens uppförande, utgår departements-

chefen i motiven till den aktuella regleringen från att det är ägaren av den härskande 

fastigheten som ska ha uppfört anläggningen inom servitutsområdet. I annat fall är det svårt 

att förverkliga kravet på att anläggningen ska vara avsedd för stadigvarande bruk vid 

utövande av servitutsrätten. Rekvisitet avsedd för stadigvarande bruk kräver att en subjektiv 

bedömning görs av anläggningens användningsområde, vid tidpunkten för dess installation.   30

Ett liknande resonemang framförs också av Hovrätten i RH 1986:84. Målet handlade om en 

fastighetsägare som låtit uppföra en småbåtshamn på sin fastighet. Till hamnen hörde också 

ett antal pontonbryggor vilka delvis var uppförda på grannfastighetens vattenområde, något 

som har skett i enlighet med ett servitutsförhållande mellan fastighetsägarna. Domstolen fann 

att pontonbryggorna utgjorde tillbehör till den härskande fastigheten eftersom dess ägare hade 

uppfört anläggningarna som ett led i användningen av servitutsrätten. 

 Prop. 1966:24 s. 87 och 129; Beckman, Jordabalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 2 kap 1 §.29

 Prop. 1966:24 s. 87, 117 och 129; Jfr Grauers, 2010, s. 88.30
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Innebörden av 2 kap 1 § andra stycket JB bedöms också i propositionen till 12 a § AnlL. 

Bestämmelsen innebär att en anläggning, som har uppförts inom ramen för en gemensamhets-

anläggning, blir ett gemensamt tillbehör till fastigheterna. Om en redan befintlig anläggning 

tas i anspråk och inrättas till gemensamhetsanläggning, som före förrättningen var 

fastighetstillbehör, förblir den också ett sådant tillbehör till den tjänande fastigheten.  31

Detta avsnitt har hittills varit inriktat på när enbart en härskande fastighet har funnits i ett 

servitutsförhållande. Frågan om gemensam servitutsrätt, och dess relation till 2 kap 1 § andra 

stycket JB, behandlades av lagrådet under beredningen av LFE. Om två eller flera fastigheter 

har en gemensam servitutsrätt som ger dessa en rätt att på den tjänande fastigheten montera en 

anläggning får detta till följd att föremålet också blir tillbehör till samtliga fastigheter. De 

berörda fastigheterna får vardera en ägarandel i anläggningen. Om å andra sidan ägaren av 

den tjänande fastigheten uppför anläggningen tillsammans med ägarna av en eller flera 

härskande fastigheter, anser lagrådet att tolkningen av 2 kap 1 § och 4 § JB  talar för att 32

anläggningen är lös egendom. Skulle anläggningen överlåtas till de härskande fastigheterna 

medför detta att anläggningen blir tillbehör till dessa fastigheter. Och om anläggningen istället 

i sin helhet överlåts till den tjänande fastigheten blir den istället tillbehör till denna.  33

Lagrådets tolkning av 2 kap 1 § andra stycket JB delades inte helt av departementschefen, 

som istället ansåg att lagrådets ställningstagande enbart får betydelse vid servitutsförhållanden 

som bygger på avtal. I propositionen till JB behandlas frågan på nytt och i det konstateras att 

begreppet servitut i 2 kap 1 § andra stycket JB inte enbart är begränsade till avtalsservitut. 

Även officialservitut och sådan samfällighetsbildning som har skett med stöd av LGA 

omfattas av denna regel.  34

För att markera skillnaden mellan servitut som utgår från avtal och servitutsliknande 

upplåtelser som tillkommer genom förrättning hänvisas i propositionen till 5 § andra stycket 

 Prop. 2000/01:138 s. 31.31

 Reglerna i 2 och 5 §§ LFE återfinns numera i 2 kap 1 och 4 §§ JB.32

 Prop. 1966:24 s. 117.33

 Prop. 1966:24 s. 129; Prop. 1970:20 s. 95 Del B1.34
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LGA.  Enligt denna regel utgjorde anläggningen tillbehör till de fastigheter som ingår i en 35

gemensamhetsanläggning. I dessa fall, liksom när det gäller officialservitut, spelar det därför 

ingen roll om den tjänande fastigheten också varit med och uppfört anläggningen eller inte. 

Bestämmelsen i 2 kap 1 § andra stycket JB överensstämmer under dessa förhållanden helt 

med reglerna i LGA eftersom samfällighetsbildning enligt den senare lagen, i praktiken, 

uteslutande avsåg anläggningar som tillkommit efter en förrättning.  36

Någon direkt motsvarighet till 5 § andra stycket LGA återfinns inte i AnlL. I propositionen till 

den senare regleringen redovisas att 14 § första stycket AnlL är utformad efter samma mönster 

som den aktuella regeln i LGA. Av den framgår att gemensamhetsanläggningen och rätten till 

utrymmet är gemensam för de i samfälligheten deltagande fastigheterna. Detta betyder i sin 

tur att såväl rätten till anläggningen som deltagandet i samfälligheten är kopplad till ägandet 

av fastigheterna.  37

Enligt förarbetena till 2 kap 1 § andra stycket JB förutsätts att en anläggning som tillkommit 

efter förrättning blir tillbehör till de deltagande fastigheterna, och detta gäller oberoende av  

om den tjänande fastigheten är ansluten till gemensamhetsanläggningen. Enligt Hillert finns 

dock skäl att ifrågasätta hur anläggningen, enligt bestämmelsens andra stycke, kan bli 

tillbehör till den tjänande fastigheten. Trots att den servitutsliknande rätt som upplåtits enligt 

12 § AnlL förvisso även tillkommer den tjänande fastigheten på grund av sitt deltagande i 

gemensamhetsanläggningen är ju anläggningen placerad på denna fastighet. Det finns, enligt 

Hillert, skäl för att istället betrakta anläggningen som tillbehör för den tjänande fastigheten 

enligt 2 kap 1 § första stycket JB.  38

 Regeln motsvarar 21 § 2 st i förslaget till LGA men fick efter synpunkter från lagrådet en annan placering och 35

utformning, i syfte att ytterligare förstärka regelns innebörd. Se lagrådets synpunkter i Prop. 1966:128 s. 354.

 Prop. 1970:20 s. 95 Del B1; Jämför också med Prop. 1966:128 s. 223 och 225.36

 Prop. 1973:160 s. 213-14.37

 Hillert, 1999, s. 38-39.38
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3.4. Är vattenanläggningen fast eller lös egendom enligt huvudregeln? 
Det finns anledning att summera slutsatserna när det gäller vattenanläggningens karaktär av 

fast eller lös egendom, enligt huvudregeln i 2 kap 1 § JB. 

 

 

 

3.4.1. Om ett servitutsförhållande saknas 

När en anläggning sträcker sig över flera fastigheter kan alltså vardera del av anläggningen, 

som är belägen på respektive fastighet, ha karaktären av både lös och fast egendom. För att 

återigen knyta an till studieexemplet utgör varje del av vattenanläggningen tillbehör till 

respektive fastighet under förutsättning att fastigheterna ägdes av samma rättssubjekt när de 

byggdes. Det är också klart att vattenanläggningen förutsätter ett servitutsförhållande om den 

ska utgöra ett gemensamt tillbehör till fastigheterna, enligt 2 kap 1 § andra stycket JB. 

3.4.2. Om vattenanläggningen omfattas av ett avtalsservitut 

Med servitut i 2 kap 1 § andra stycket JB avses avtalsservitut (jfr. 14 kap JB), officialservitut 

(jfr. 7 kap FBL) samt även servitutsliknande rättigheter som tillkommit genom samfällighets-

bildning enligt AnlL. Vidare spelar det ingen roll om servitutet upplåtits före eller efter 

anläggningens uppförande. Avgörande är istället att anläggningen inte blivit tillbehör till 

fastigheten på vilken den är placerad. Om ägarna till fastigheterna A-C också har upplåtit ett 

avtalsservitut som ger dem rätt att nyttja anläggningen: är då anläggningen lös eller fast 

egendom? 

Enligt förarbetena till både LFE och JB är 2 kap 1 § andra stycket JB inte tillämplig om den 

tjänande fastigheten inom ramen för ett avtalsservitut, är med och uppför anläggningen med 

de härskande fastigheterna. Anläggningen är då lös egendom.  Frågan är emellertid vilka 39

fastigheter som är härskande respektive tjänande. Eftersom pumpanordningen är belägen på 

fastigheten A har denna del av anläggningen aldrig kunnat vara ett fastighetstillbehör. 

 Prop. 1966:24 s. 129; Prop. 1970:20 s. 95 Del B1.39
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Detsamma gäller också vattenledningarna som fanns på fastigheten A, liksom den del av 

ledningen som sträcker sig över fastigheten B. Den senare tolkningen gäller eftersom denna 

fastighet också är tjänande så till vida att fastigheten C är beroende av samma ledning för att 

få tillgång till vatten.  

Om ägaren till fastigheten C helt finansierat ledningen över dennes fastighet finns det ett visst 

utrymme att betrakta denna del av ledningen som fastighetstillbehör. Ägaren av en tjänande 

fastighet har under dessa förutsättningar inte varit med och uppfört denna del av 

anläggningen. Dessutom torde inte servitutsavtalet omfatta vattenledningen över C:s fastighet. 

Detta talar ännu starkare för att ledningarna över denna fastighet utgör fastighetstillbehör. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vattenanläggningen inte med stöd av ett 

avtalsservitut kan vara ett gemensamt tillbehör till fastigheterna A-C. 

3.4.3. Om vattenanläggningen uppförts inom ramen för samfälligheten 

Om vattenanläggningen istället uppförts inom ramen för en gemensamhetsanläggning blir 

läget ett annat. Enligt propositionen till JB ska 2 kap 1 § andra stycket tolkas så att 

anläggningen blir tillbehör till de i samfälligheten ingående fastigheterna. Det saknar 

betydelse att den tjänande fastigheten i ett servitutsförhållande, som upplåts enligt 12 § AnlL, 

också är med och uppför anläggningen.  40

I likhet med Hillert är det möjligt att fråga sig hur anläggningen för den tjänande fastigheten 

kan utgöra tillbehör enligt sistnämnda regel. Eftersom anläggningen finns på denna fastighet 

ligger det närmare till hands att, med stöd av lagens ordalydelse, betrakta anläggningen som 

tillbehör enligt 2 kap 1 § första stycket JB. Denna skillnad mellan en strikt språklig tolkning 

och den tolkning som framgår av lagens förarbeten kan inte förklaras på något rationellt sätt. 

Den rättsliga konsekvensen av denna oklarhet i rättstillämpningen är emellertid av mindre 

betydelse eftersom förutsättningarna i 2 kap 1 § första stycket JB alltjämt är uppfyllda. Det 

faktum att anläggningen belastas med en servitutsrätt förefaller inte vara något hinder mot att 

betrakta den tjänande fastighetens ägarandel i anläggningen som fastighetstillbehör enligt 

denna regel. 

 Prop. 1970:20 s. 95 Del B1; Jämför också med Prop. 1966:128 s. 223 och 225.40
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3.4.4. Om vattenanläggningen uppförts utom ramen för samfälligheten 

Om vattenanläggningen har installerats av fastigheterna A-C vid sidan av en gemensamhets-

anläggning blir tillämpningen av 2 kap 1 § andra stycket JB mer problematisk. Enligt 

studieexemplet har ägarna av fastigheterna A-C uppfört anläggningen utan något servituts-

förhållande. Vid ett senare tillfälle begär ägarna till fastigheterna D-F att det bildas en 

gemensamhetsanläggning. Det finns anledning att skilja på när anläggningen före 

förrättningen var lös eller fast egendom. 

Rättsläget är tydligast när anläggningen utgör tillbehör till den fastighet där den har uppförts. 

Av 2 kap 1 § andra stycket JB framgår det klar att anläggningen även efter servituts-

upplåtelsen förblir tillbehör till den tjänande fastigheten. När anläggningen utgör tillbehör, 

men hör till en annan fastighet än där den är belägen, blir rättsläget mer problematisk. Om 

man utgår ifrån att ägarna till fastigheterna A-C har uppfört anläggningen med stöd av ett 

officialservitut är anläggningen, enligt 2 kap 1 § andra stycket JB, ett gemensamt tillbehör till 

fastigheterna. Ska anläggningen under dessa förhållanden inrättas till gemensamhets-

anläggningen framgår inte av lagens förarbeten hur detta praktiskt ska hanteras. I praktiken 

kan man emellertid ställa frågan om ett officialservitut och den rätt som upplåts enligt 12 § 

AnlL, är två rättigheter som kan gälla samtidigt. Förmodligen skulle det redan upplåtna 

servitutet i anläggningen behöva upphöra för att den ska kunna utgöra en del av en 

gemensamhetsanläggning. 

I det följande förutsätts att anläggningen före förrättningen var lös egendom. Ägarna till 

fastigheterna A-C har uppfört anläggningen i syfte att tillgodose deras gemensamma behov av 

vatten. Om ägarna till fastigheterna D-F önskar nyttja anläggningen inom ramen för en 

samfällighet uppkommer frågan om förutsättningarna i 2 kap 1 § andra stycket JB är 

uppfyllda. Kan man med andra ord hävda att anläggningen dels är avsedd för stadigvarande 

bruk vid utövande av den rätt som har upplåtits enligt 12 § AnlL, dels inte blivit tillbehör till 

fastigheterna A-C? Svaret på den senare frågan är nej eftersom anläggningen före 

förrättningen förutsätts vara lös egendom. 

Den första frågan är emellertid mer komplicerad. Är anläggningen avsedd att stadigvarande 

vara till nytta för de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen? Bedömningen är 
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subjektiv och ska göras med utgångspunkt i de förhållanden som gällde när anläggningen 

installerades. Mot denna bakgrund är det svårt att besvara denna fråga med ett ja. 

Vattenanläggningen är avsedd att användas av fastigheterna A-C men inte inom ramen för 

något servitutsliknande förhållande. Från början hade troligen ägarna till fastigheterna A-C 

inte någon tanke på att anläggningen även kunde vara till nytta för andra fastigheters behov av 

vatten, och än mindre att den i framtiden skulle komma att nyttjas inom ramen för en 

gemensamhetsanläggning. 

Den mer språkliga tolkningen av 2 kap 1 § andra stycket JB kommer heller inte i konflikt med 

förarbetena till denna bestämmelse. Istället ger förarbetena stöd för uppfattningen att denna 

regel överensstämmer med regleringen i AnlL. I dessa motiv utgick man också ifrån 

föreställningen att AnlL uteslutande tar sikte på anläggningar som tillkommit efter förrättning. 

Att anläggningen under sådana förhållanden, och oberoende av om den tjänande fastigheten 

deltar i samfälligheten, är tillbehör till de härskande fastigheterna betonades också särskilt i 5 

§ andra stycket LGA.   41

Förarbetena ger snarare ett visst stöd för att 2 kap 1 § andra stycket JB inte ska tillämpas om 

en befintlig anläggning ska inrättas till gemensamhetsanläggning. Denna uppfattning stärks av 

att ägarna av de härskande fastigheterna inte med nödvändighet har deltagit i installationen av 

anläggningen. Hur detta påverkar anläggningens karaktär av fast eller lös egendom analyseras 

närmare i kapitel fyra.  

3.5. Samäganderättens uppkomst och närmare innebörd 
I fortsättningen ligger fokus till stor del på 2 kap 4 § JB. Till en början tas frågan om 

samäganderätt upp eftersom olika ägarförhållanden kring anläggningen är av central 

betydelse. 

Vattenanläggningen har uppförts och finansierats av ägarna till fastigheterna A-C gemensamt 

med en lika stor andel vardera. Vi utgår ifrån att ägaren av fastigheten A har en mer 

framträdande roll jämfört med övriga fastighetsägare. Enligt 23 § andra stycket kommissions-

lagen (2009:865) blir samtliga fastighetsägare omedelbart ägare till den lösa egendom som 

 Prop. 1970:20 s. 95 Del B1; Jämför också med Prop. 1966:128 s. 223 och 225.41
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ägaren till A köpt in för deras gemensamma räkning. Genom detta köp föreligger därför en 

samäganderätt till vattenanläggningen.  Enligt HD:s uppfattning i NJA 1992 s. 163 krävs 42

dock, enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer, att samtliga parter också varit med och 

finansierat förvärvet för att det ska uppstå en samäganderätt. 

Två förutsättningar måste därmed, enligt Zackariasson, vara uppfyllda: För det första krävs att 

vattenanläggningen är förvärvad för fastighetsägarnas gemensamma räkning. För det andra 

fordras att samtliga fastighetsägare tillskjutit pengar för köpet. Alternativt för det senare 

villkoret är att det föreligger en obligationsrättsligt giltig gåva mellan en eller flera parter. 

Samäganderätt utmärks av att någon delägare inte äger någon specifik del av tillgången. 

Istället består äganderätten av ideella ägarandelar i vattenanläggningen, 1 § lag (1904:48 s. 1) 

om samäganderätt. Storleken på denna ägarandel bestäms, enligt Håstad, normalt av hur stor 

del av vattenanläggningens anskaffningsvärde som har finansierats av de olika delägarna.  43

Sammantaget innebär det att samtliga ägare till A-C innehar en lika stor andel av 

vattenanläggningen. 

3.6. Betydelsen av inkongruens i ägarförhållandena 
Det är klart vilka villkor som måste vara uppfyllda för att vattenanläggningen ska utgöra 

tillbehör enligt huvudregeln i 2 kap 1 § JB. En intressant fråga är hur anläggningens karaktär 

av fastighetstillbehör påverkas av undantagsregeln i 2 kap 4 § första stycket JB. 

I 2 kap 4 § 1 st första meningen JB  framgår att föremål som nyttjanderättsinnehavare eller 44

annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten inte är ett fastighetstillbehör, om inte föremålet 

och fastigheten ägs av samma person. I samband med beredningen av LFE anförde 

departementschefen att man vid tillämpningen av regeln måste skilja mellan två fall. För det 

första kan någon annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten ett föremål som han eller hon 

äger. Under sådana förhållanden kommer äganderätten till föremålet förbli oförändrad trots att 

föremålet i och för sig uppfyller kraven i 2 kap 1 § JB. Den är därför lös egendom. För det 

 Strömgren, 2014, s. 167.42

 Zackariasson, 2003, s. 930-31; Håstad, 1990, s. 43 och 49.43

 Regeln i 2 kap 4 § JB återfanns tidigare i 5 § LFE.44
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andra kan fastighetsägaren ha tillfört fastigheten ett föremål som ägs av någon annan än 

fastighetsägaren.  45

Vidare gjorde departementschefen i lagmotiven följande kommentarer ifråga om innebörden 

av begreppet tillfört i denna regel. Avgörande för tillämpningen är i vems intresse som 

installationen sker. Beträffande det andra momentet i 2 kap 4 § 1 st första meningen JB ansåg 

lagrådet att regeln inte enbart tar sikte på det fall föremålet överlåts till fastighetsägaren. 

Regleringen ska även tillämpas när fastigheten förvärvas av föremålets ägare. Denna 

undantagsregel syftar, enligt Westerlind, till att skydda det främmande intresset. Detta fordrar 

emellertid att man också kan avgöra i vems intresse ett visst föremål monteras på en fastighet. 

Möller anför att det i propositionen redovisade intresse-rekvisitet ger stöd för bedömningen 

att det inte är avgörande för tillämpningen vem som faktiskt installerar föremålet på 

fastigheten. Den närmare innebörden av rekvisitet är emellertid oklart. En möjlig tolkning är 

enligt Möller att utgå ifrån vem som har nytta av att föremålet placerats på fastigheten.   46

Å andra sidan pekar Möller på en annan möjlig tolkning genom att pröva för vems räkning ett 

föremål anskaffats och monterats på fastigheten. Detta utan att avgörande vikt fästs vid vem 

som har störst nytta av anläggningen. Med en sådan utgångspunkt får frågan om den tilltänkta 

ägaren av anläggningen störst betydelse. Det innebär i sin tur att man behöver klarlägga om 

installationen av föremål har gjorts för fastighetsägarens eller någon annans räkning. Grauers 

är delvis av en annan uppfattning och fäster istället stor vikt vid vem som har bestämt att 

föremålet ska tillföras fastigheten.  47

En fråga som under en längre tid har diskuterats i doktrinen är rättsläget när en av flera 

delägare till en fastighet självständigt tillför fastigheten ett föremål. Zackariasson anför att 

intresse-rekvisitet i propositionen i ett sådant fall har följande betydelse. De faktiska 

ägarförhållandena kring anläggningen och fastigheten är av underordnad betydelse. Störst 

betydelse för rättstillämpningen har istället i vems eller vilkas intresse föremålet installerats 

 Prop. 1966:24 s. 75. 45

 Prop. 1966:24 s. 76, 96 och 120; Westerlind, 1971, s. 163 (fotnot 7); Möller, 2002, s. 234-35.46

 Möller, 2002, s. 235; Grauers, 2010, s. 96.47
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på fastigheten. Gustafsson är av samma uppfattning och menar att den faktiska nyttan av 

föremålets användning utgör den centrala faktorn för rättstillämpningen.  48

Innebörden av regeln i 2 kap 4 § 1 st första meningen JB har delvis blivit klarare genom HD:s 

avgörande i NJA 2014 s. 35. Målet handlade om SOA och hans hustru MA som under 2007 

genom avstyckning sålde ett markområde på sin fastighet till DK. På styckningslotten var 

uppfört en loge som bestod av en torkanläggning för spannmål, i vilken det bl.a. fanns en 

varmluftspanna. Torkanläggningen hade installerats av SOA som även efter överlåtelsen 

brukade anläggningen med stöd av ett nyttjanderättsavtal. Den 16 april 2009 brann logen ned 

och frågan uppkom då vem av SOA och dödsboet efter DK som hade rätt till den aktuella 

anläggningen. 

HD redovisar in extenso följande motivering för tolkningen av 2 kap 4 § 1 st första meningen 

JB: 

20. När en fastighet ägs av flera personer och bara någon eller några av dem 
tillför ett föremål till fastigheten bör frågan om föremålet har tillförts på så sätt 
att det utgör tillbehör till fastigheten avgöras efter en avvägning av delvis 
motstående intressen. Hänsyn måste å ena sidan tas till utgångspunkten att 
sådant som objektivt framstår som fastighetstillbehör också utgör ett sådant 
tillbehör (jfr p. 7-10 ovan) och å andra sidan till att brister i ägarkongruens, 
dvs. när annan än fastighetsägaren tillför föremål till fastigheten, i 2 kap. 4 § 
första stycket JB har ansetts medföra att föremålet ska betraktas som lös 
egendom (se p. 10 ovan). En lämplig avvägning mellan dessa intressen synes 
vara att bedömningen ska utgå ifrån att den eller de fastighetsägare som har 
tillfört föremål till en fastighet som också ägs av andra ska anses ha tillfört 
föremålet för också övriga fastighetsägares räkning. Framgår det emellertid av 
omständigheterna vid den tidpunkt då föremålet tillfördes fastigheten att så inte 
skedde för också övrigas räkning bör föremålet till följd av ägarinkongruensen 
betraktas som lös egendom på samma sätt som om en nyttjanderättshavare 
eller annan än fastighetsägaren har tillfört föremålet. När föremålet tillförs 
fastigheten av en delägare och en eller flera utomstående personer bör i regel 
inkongruensen medföra att föremålet betraktas som tillfört av annan än 
fastighetsägaren och därför fortfarande utgöra lös egendom (kursiverat här). 

 Zackariasson, 2003, s. 915-16; Gustafsson, 1985, s. 70-74.48
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21. Det nu sagda innebär exempelvis att om två personer gemensamt äger en 
bostadsfastighet och bara den ena personen tillför något till byggnaden, såsom 
en ny spis eller en vedkamin, så bör utgångspunkten vara att föremålet har 
tillförts fastigheten för ägarnas gemensamma räkning och att det därför har 
blivit byggnadstillbehör. Det är därmed inte nödvändigt att, för att avgöra 
frågan om spisen har tillförts av annan än fastighetsägaren, fråga sig 
exempelvis om föremålet till del har överlåtits till den andra ägaren genom 
gåva. På motsvarande sätt bör gälla att om exempelvis ett gift par tillsammans 
har köpt en obebyggd fastighet och därefter bara den ena fastighetsägaren har 
finansierat och låtit uppföra en byggnad på fastigheten för gemensamt bruk, så 
bör byggnaden anses ha tillförts för båda makars räkning och därmed av 
makarna gemensamt om omständigheterna inte motsäger detta. 

22. Såvitt framgår av utredningen bedrev SOA, vid den tidpunkt då 
torkanläggningen tillfördes fastigheten, jordbruksverksamheten på fastigheten 
medan hans hustru hade annan sysselsättning. Torkanläggningen tillfördes 
fastigheten på ett sådant sätt att den blev tillbehör och den anskaffades av SOA 
för den jordbruksverksamhet som han bedrev. Även om utgångspunkten är att 
det som en ägare tillför en samägd fastighet tillförs för gemensam räkning 
framgår av utredningen att torkanläggningen tillfördes för den av SOA 
bedrivna näringsverksamheten och alltså inte för gemensam räkning. Den får 
därför anses ha blivit tillförd av annan än fastighetsägaren i den mening som 
avses i 2 kap. 4 § JB eftersom fastigheten då ägdes av både SOA och hans 
hustru. Torkanläggningen utgjorde därför fortfarande lös egendom när 
fastigheten avstyckades och försåldes till DK.

Det finns ett antal generella slutsatser som man kan dra av HD:s avgörande. För det första är 

det i sig inte tillräckligt att enbart en av flera delägare installerar ett föremål för att rekvisitet 

tillfört ska vara uppfyllt. En delägare kan alltså inte ensamt betraktas som fastighetsägaren i 

den mening som avses i 2 kap 4 § 1 st 1 men första momentet JB. För det andra är det inte 

väsentligt  vem som fysiskt sett  installerat  föremålet  på fastigheten.  Av större betydelse är 

istället  för  vem  eller  vilkas  räkning  ett  föremål  tillförs  fastigheten.  Att  så  har  skett  för 

delägarnas gemensamma räkning presumeras också av HD, vilket visserligen kan motbevisas 

av olika omständigheter som förelåg när anläggningen uppfördes. Dessa slutsatser har, enligt 

Strömgren och Zackariasson, stöd av HD:s avgörande och har därför ett direkt prejudikat-

värde.  49

 Strömgren, 2014, s. 164-65.49
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Strömgren och Zackariasson redovisar också ett antal slutsatser som kan härledas från HD:s 

mer principiella resonemang: Om en delägare, tillsammans med en eller flera utomstående, 

tillför fastigheten en anläggning är den lös egendom. Detta kan enligt författarna tolkas på två 

sätt. Antingen menar HD att presumtionsregeln i och för sig är tillämplig men att de särskilda 

omständigheterna i fallet leder till att presumtionen bryts. Alternativet är att HD markerar att 

presumtionsregeln inte ens blir tillämplig, och föremålet kan enbart på den grunden inte anses 

vara tillfört av fastighetsägaren på det sätt som avses i 2 kap 4 § 1 st 1 men första momentet 

JB.  50

Ifall anläggningen uppförs enbart av en eller flera ägare av fastigheten är den centrala frågan 

om detta har skett för samtliga delägares gemensamma räkning eller inte. Strömgren och 

Zackariasson anser att begreppet gemensam räkning innebär att samtliga delägare har nytta av 

föremålets användning. Att samtliga delägare också förvärvat föremålet är i detta 

sammanhang av mindre betydelse.  51

3.7. Är vattenanläggningen fast eller lös egendom? 
Högsta domstolens avgörande bringar viss klarhet i hur 2 kap 4 § 1 st första meningen JB ska 

tolkas. Särskilt intressant för uppsatsen är domstolens resonemang som handlar om när en 

delägare tillsammans med någon utomstående uppför en anläggning på fastigheten. Denna 

situation ligger dock utanför rättsfallet, men domstolens resonemang i denna del kan fungera 

som en fingervisning om hur en framtida prövning av denna problematik skulle kunna se ut. 

Jag delar också Söderberg och Zackariassons uppfattning om innebörden av begreppet 

gemensam räkning som används av HD. Övervägande skäl talar för att samäganderätt av 

föremålet mellan delägarna inte är avgörande för domstolens prövning. Detta resonemang 

utvecklas av att HD under punkten 21 anger att någon överlåtelse genom gåva till de andra 

delägarna inte är en förutsättning för domstolens tolkning. Att äganderätten inte får en central 

roll vid tillämpningen av 2 kap 4 § 1 st 1 men första momentet JB strider heller inte mot 

lagens ordalydelse. Av den framgår ju att föremålet blir lös egendom om det inte har tillförts 

av någon fastighetsägare. Äganderätten har istället explicit betydelse vid tillämpningen av det 

 ibid., s. 170.50

 ibid., s. 170-71.51
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andra momentet där en anläggning som vid installationen är lös egendom, övergår till att bli 

fast egendom om ägarinkongruensen  också försvinner. 52

Man kan emellertid fråga sig vad HD:s tolkning av undantagsbestämmelsen innebär för det 

studieexempel som används i uppsatsen. På denna punkt är det viktigt att göra en skillnad 

mellan dels den situation då fastigheterna inom ramen för en gemensamhetsanläggning uppför 

en ny anläggning, dels då en redan befintlig anläggning tas i anspråk. I det första fallet måste 

förutsättningarna i 2 kap 4 § 1 st 1 men första momentet prövas. Det handlar med andra ord 

om anläggningen kan sägas ha tillförts av fastighetsägaren inom ramen för ett servituts-

förhållande med flera härskande fastigheter. I det andra fallet prövas istället förutsättningarna 

i regelns andra moment, närmare bestämt om den befintliga anläggningen och fastigheterna 

har kommit i samma ägares hand genom att den inrättas till en gemensamhetsanläggning 

Det är intressant att först bedöma hur regeln i 2 kap 4 § JB ska tolkas när anläggningen har 

uppförts på fastigheterna A-C utan att det finns något servitutsförhållande. I enlighet 2 kap 1 § 

JB ska anläggningen under sådana förhållanden inte vara något gemensamt tillbehör till 

samtliga fastigheter. Inte heller ska respektive del av anläggningen utgöra tillbehör till den 

fastighet där de är placerade, eftersom fastigheterna inte hade samma ägare då anläggningen 

uppfördes. 

Det är emellertid möjligt att ägaren av fastigheten A ensamt har uppfört och äger 

anläggningen, och att ägarna till fastigheterna B-C enbart nyttjar den med stöd av ett 

nyttjanderättsavtal. I detta fall torde inte regeln i 2 kap 4 § JB utgöra något hinder mot att den 

del av anläggningen vilken sträcker sig över fastigheten A räknas som dess tillbehör, medan 

övriga delar är lös egendom.  

3.7.1. Om anläggningen uppförts inom ramen för samfälligheten 

Låt oss utgå ifrån att ägarna till fastigheterna A-C uppfört vattenanläggningen som en del av 

en gemensamhetsanläggning. Anläggningen anses då vara avsedd för stadigvarande bruk vid 

förvaltningen av den servitutsliknande rätt som är upplåten inom ramen för samfälligheten. 

Anläggningen är alltså fastighetstillbehör enligt huvudregeln i 2 kap 1 § JB. 

 Detta begrepp innebär att föremålet och fastigheten inte ägs av en och samma person.52

�35



Frågan uppkommer emellertid hur detta förhåller sig till HD:s tolkning av regeln i 2 kap 4 § 1 

st 1 men första momentet JB. Enligt HD är ju anläggningen i detta fall lös egendom. Detta 

förklaras av den ägarinkongruens som föreligger. Att domstolen låter ägarförhållandena 

rörande anläggningen vara avgörande talar enligt min mening för att presumtionsregeln inte är 

tillämplig. Vid motsatt tolkning ter sig HD:s resonemang som något motsägelsefullt. Om 

presumtionsregeln är tillämplig både när en delägare ensam, eller tillsammans med någon 

utomstående, uppför anläggningen skulle ju begreppet gemensam räkning ha dubbel 

betydelse. Då ingen utomstående är delaktig betyder gemensam räkning att samtliga delägare 

har nytta av föremålets användning. Detta skiljer sig från när någon utomstående deltar, och 

kravet på gemensam räkning är beroende av vem eller vilka som äger föremålet. 

Från en mer rättssystematisk utgångspunkt är det möjligt att tolka HD:s resonemang och 

slutsatser på följande sätt. Om en fastighetsägare själv uppför anläggningen blir 

presumtionsregeln tillämplig och den viktiga frågan är sedan om samtliga fastighetsägare 

också har nytta av anläggningens faktiska användning. Om en utomstående istället deltar i 

uppförandet av anläggningen förändras utgången. Då saknar presumtionsregeln betydelse 

liksom frågan om anläggningen har installerats för gemensam räkning. Istället ska rekvisitet 

tillfört tolkas som att äganderätten till anläggningen är det väsentliga. Detta anser HD får till 

följd att anläggningen på grund av ägarinkongruensen förblir lös egendom. 

Tolkningen av HD:s domskäl är problematisk eftersom domstolen inte definierar de 

utomstående aktörerna. Möjligen manifesterar detta en ovilja att ta konkret ställning i frågan  

om vad som är gemensamma fastighetstillbehör. Hillert anser att ägarinkongruens skulle 

kunna föreligga i ett sådant fall eftersom varje fastighetsägare äger sin härskande fastighet 

samtidigt som fastighetsägarna, enligt A-C, äger varsin tredjedel av anläggningen. En mer 

pragmatisk tolkning av 2 kap 4 § JB, enligt Hillert, är dock att anse förutsättningarna i 

bestämmelsen vara uppfyllda. Han kommer fram till att det trots allt existerar en sorts 

inbördes kongruens eftersom varje fastighetsägare dels äger hela sin fastighet, dels äger en 

lika stor andel av anläggningen. Han har dock inte någon uppfattning om vad som är den 

korrekta tolkningen.  53

 Hillert, 1999, s. 39.53
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Möjligen kan HD:s avgörande ses som ett uttryck för att en mer restriktiv tolkning är trolig. 

Det som talar för detta är att domstolen kategoriskt avvisar att anläggningen, på grund av 

ägarinkongruens, är fast egendom när en utomstående deltar i uppförandet av anläggningen. 

Denna slutsats tycks vara utan undantag trots att de utomstående aktörernas roll och närmare 

egenskaper inte redovisas av HD. Generellt sett är det klokt att inte dra allt för långtgående 

slutsatser när det gäller rättsfallets betydelse för rättstillämpningen av de här aktuella 

frågorna. Detta beror på att HD ännu inte prövat fall i vilka flera fastighetsägare gemensamt 

uppför en anläggning med syfte att den ska utgöra ett gemensamt fastighetstillbehör. 

Den oklara innebörden av 2 kap 4 § 1 st första meningen JB när det gäller tolkningen av de 

fall som studeras i uppsatsen tas inte närmare upp i förarbetena till varken LFE eller JB. 

Istället koncentrerar sig de båda lagberedningarna uteslutande på 2 kap 1 § andra stycket JB, 

och mer specifikt på hur denna regel ska tillämpas om en ny anläggning uppförs inom ramen 

för en gemensamhetsanläggning.  En mer övergripande fråga är hur en anläggning 54

överhuvudtaget kan utgöra tillbehör till fler än en fastighet, och hur detta i så fall förhåller sig 

till ordalydelsen av såväl 2 kap 1 § och 4 § JB. En närmare analys av lagtexten utmynnar i den 

slutsatsen att en anläggning enbart kan höra till en fastighet om den uppförts för stadigvarande 

bruk när ett servitut används till förmån för just denna fastighet. 

3.7.2. Om anläggningen uppförts utom ramen för samfälligheten 

Låt oss återgå till frågan om vattenanläggningen, som är lös egendom, kan övergå till att bli 

fastighetstillbehör när den inrättas till gemensamhetsanläggning. Detta förutsätter en under-

sökning om äganderätten till anläggningen genom ett anläggningsbeslut övergår till de 

härskande fastigheterna. Kommer ägarinkongruensen att försvinna om de fastigheter som 

ingår i samfälligheten gemensamt förvärvar anläggningen? En annan fråga är om det 

överhuvudtaget sker någon äganderättsövergång som ett resultat av att anläggningen inrättas 

till en gemensamhetsanläggning. Dessa frågor kommer utvecklas närmare under avsnitt 4.3.3. 

 Se avsnitt 3.3.54
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3.8. Summering 
Det är dags att göra följande summering av rättsläget när det gäller frågan om anläggningen 

utgör lös eller fast egendom: 

1. När ägarna till fastigheterna A-C installerar anläggningen och finansierar en lika stor andel 

vardera skapas en samäganderätt som består av ideella ägarandelar i vattenanläggningen. 

Med ledning av 2 kap 1 § JB är vattenanläggningen ett gemensamt tillbehör till 

fastigheterna under förutsättning att det finns ett servitutsförhållande mellan dessa. Även 

om anläggningen uppförts inom ramen för ett officialservitut ger en tolkning av 2 kap 4 § 

JB till resultat att anläggningen är lös egendom på grund av att det finns en 

ägarinkongruens. 

2. Uppförs vattenanläggningen inom ramen för en gemensamhetsanläggning ska 2 kap 1 § 

andra stycket JB tolkas så att anläggningen enligt huvudregeln utgör tillbehör till de 

fastigheter som ingår i samfälligheten. Även på denna punkt innebär emellertid 2 kap 4 § 1 

st 1 men första momentet JB att anläggningen på grund av ägarinkongruensen utgör lös 

egendom. 

3. Det skapas ett antal problem om vattenanläggningen, som är lös egendom, ska inrättas till 

en gemensamhetsanläggning. Tolkningen av ordalydelsen i 2 kap 1 § andra stycket JB 

utmynnar i slutsatsen att anläggningen inte är något fastighetstillbehör. Denna slutsats 

bygger på det faktum att anläggningen inte har varit avsedd att nyttjas inom ramen för 

samfälligheten. Även den innebörd som HD givit 2 kap 4 § 1 st första meningen JB leder 

till vissa problem. Vidare kan man fråga sig om någon äganderättsövergång av 

anläggningen ens kan genomföras enbart med stöd av AnlL.  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4. Är vattenanläggningen åtkomlig för samfälligheten? 

I detta kapitel behandlas AnlL och dess föregångare LGA. Den centrala frågan är om den 

befintliga anläggningen kan tas i anspråk och inrättas till en gemensamhetsanläggning. 

Vattenanläggningen är uppförd av ägarna till fastigheterna A-C utanför ett servitutsförhållande 

mellan fastigheterna. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till regleringen i 2 kap 4 § JB är 

därför anläggningen lös egendom. Kan den anläggningsförrättning som gemensamt har sökts 

av ägarna till fastigheterna D-F då godkännas? 

 

 

 

 

4.1. Lagens rättspolitiska motiv 
Enligt propositionen till AnlL var det i huvudsak två skäl som låg bakom förändringen av den 

tidigare regleringen. För det första skulle reglerna i LGA och lagen (1939:608) om enskilda 

vägar moderniseras och för det andra behövde de båda regelverken anpassas till FBL. 

Förutom FBL har även LGA varit styrande för utformningen av den nya lagen. Detta behövde 

emellertid göras med viss försiktighet eftersom AnlL gavs ett större tillämpningsområde än 

den tidigare regleringen. Dessutom kännetecknades LGA av vissa praktiska tillämpnings-

problem som lagstiftaren ville korrigera.  55

I den departementspromemoria som föregick propositionen till AnlL beskrivs att 

utformningen av 1 § AnlL möjliggjorde att även befintliga anläggningar inrättas till 

gemensamhetsanläggningar. Samtidigt betonades i detta sammanhang att detta kommer att   

 Prop. 1973:160 s. 1, 73 och 143. 55
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ske i begränsad utsträckning eftersom lagen i praktiken enbart förväntas tillämpas av 

fastighetsägare som önskar installera helt nya anläggningar.  56

I propositionen till LGA anser departementschefen att det tidigare byggandet av fastigheter till 

stor del präglades av nya värderingar i fråga om markanvändning. Särskilt i tätorter ställdes 

större krav på en mer rationell resursanvändning, inte minst mot bakgrund av den ökande 

urbaniseringen. En viktig del i denna rationalisering var att erbjuda fastighetsägare förenklade 

samarbetsformer, något som är särskilt viktigt vid exploateringar av obebyggd mark samt vid 

saneringsarbeten som genomförs i olika tätorter.  57

En viktig förutsättning för att skapa attraktiva samarbetsformer var att erbjuda ett fullgott 

sakrättsligt skydd för olika fastighetsägare. Detta skydd bedömdes av departementschefen 

kunna realiseras genom att relatera fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter i 

samfälligheten till själva ägandet av deras fastigheter. Genom detta skydd stiger också värdet 

på fastigheterna, som i sin tur ökar möjligheterna till krediter vilket kan finansiera 

investeringar i samfälligheten. En av rättsinstitutets viktigaste uppgifter är att minimera risken 

för rättsförluster och erbjuda fastighetsägare en trygg och säker samarbetsform för 

förvaltningen av gemensamma nyttigheter.  58

4.2. Vad säger lagen om en anläggning som är lös egendom? 
Som framgått tidigare ger reglerna i AnlL inte svar på frågan om anläggningen måste utgöra 

fast eller lös egendom för att kunna inrättas till gemensamhetsanläggning. Vilka krav som 

ställs för att en anläggning i allmänhet kan tas i anspråk har heller inte blivit föremål för 

någon särreglering i lagen. 

Det finns särskilt två frågor som är intressanta. Den första handlar om huruvida AnlL är 

tillämplig när anläggningen är lös egendom. Besvaras denna fråga jakande måste man gå 

vidare och undersöka om, och i så fall under vilka förutsättningar, lagens bestämmelser 

faktiskt möjliggör att anläggningen inrättas till gemensamhetsanläggning. I det senare fallet 

 Ds Ju 1971:16 s. 195.56

 Prop. 1966:128 s. 92-98.57

 ibid., s. 98-99 och 135. 58
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handlar det om att skapa det skydd som följer av rättsinstitutet och bedöma hur 

fastighetsägarnas rätt till ett föremål som är lös egendom kan relateras till äganderätten av 

deras fastigheter. 

4.2.1. Lagens tillämpningsområde 

Inte heller tolkningen av ordalydelsen i 1 § AnlL ger någon vägledning om vilka 

egendomsslag som ryms inom AnlL:s tillämpningsområde. I förarbetena till AnlL och LGA 

återfinns emellertid en viss vägledning i frågan. Utredningen som LGA bygger på ansåg att 

lös egendom, exempelvis en skördemaskin, faller utanför lagens tillämpningsområde. Denna 

fråga utvecklades inte närmare i vare sig propositionen till LGA eller till AnlL. Civilutskottet 

hade däremot en uppfattning och ansåg att det i begreppet anläggning också får ”anses ligga 

att anläggningen ska kräva rätt till viss fast egendom eller vad därmed jämställs enligt 

anläggningslagen”.  59

4.2.2. Hur kan vattenanläggningen inrättas till gemensamhetsanläggning? 

Om AnlL i och för sig är tillämplig på en anläggning, som i studieexemplet, aktualiseras 

frågan om den kan inrättas till gemensamhetsanläggning. I förarbetena till 12 § AnlL 

redovisas att regeln är utformad på samma sätt som 3 § LGA. I förarbetena till den sistnämnda 

bestämmelsen behandlas frågan om det var nödvändigt att införa en särskild reglering för att 

en anläggning ska kunna tas i anspråk. Utredningen bakom LGA ansåg inte detta vara 

nödvändigt eftersom de övriga reglerna i lagen bidrar till en ändamålsenlig lösning. Om en 

befintlig anläggning ska tas i anspråk behöver, enligt utredningen, en sedvanlig prövning 

göras enligt 3 § LGA.  60

Om den aktuella anläggningen kan upplåtas enligt denna bestämmelse måste ägaren av den 

tjänande fastigheten avstå både marken och anläggningen. I detta läge kan den fastighet som 

hittills brukat anläggningen också tvångsvis anslutas till gemensamhetsanläggningen på grund 

av behovet att nyttja densamma.  Om anläggningen däremot inte kan upplåtas enligt 3 § 61

LGA bör den heller inte inrättas till gemensamhetsanläggning. Det betyder att den fastighet 

 SOU 1963:23 s. 78; CU 1973:33 s. 4.59

 Prop. 1973:160 s. 153; SOU 1963:23 s. 123-24.60

 Detta beror på det s.k. väsentlighetsvillkoret i 5 § AnlL. Se vidare avsnitt 2.2.61
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som använder anläggningen inte heller kan bli föremål för någon tvångsanslutning till 

samfälligheten. Även departementschefen instämde i denna bedömning och drog slutsatsen att 

en anläggning bör inrättas till en gemensamhetsanläggning om detta bygger på en frivillig 

uppgörelse, för de fall den inte kan upplåtas enligt 3 § LGA.  62

Av 12 § första stycket AnlL framgår att mark eller annat utrymme får tas i anspråk på en 

fastighet, något som markerar att en upplåtelse enligt bestämmelsen enbart får omfatta 

egendom som hör till en registerfastighet och därmed är fast egendom. Julstad delar denna 

uppfattning. Hon anser att om man skulle jämställa fastighetsbegreppet i 12 § AnlL med 

annan lös egendom leder detta till problem när det krävs inlösen. Det framgår då av 14 § 

första stycket AnlL att inlöst mark är samfälld för de fastigheter till vilka inlösen har skett. 

Julstad anser mot den bakgrunden att man måste använda sig av en mer långtgående tolkning 

av både fastighetsbegreppet enligt 12 § och markbegreppet i 14 §. För att komma fram till en 

sådan slutsats räcker det inte, enligt henne, med en semantisk tolkning av de båda 

bestämmelserna.  63

Med denna utgångspunkt reses frågan om en anläggning, som är lös egendom, kan övergå till 

att bli fastighetstillbehör med stöd av en upplåtelse enligt 12 § AnlL. Av 14 § första stycket 

AnlL är det klart att en gemensamhetsanläggning och rätten till ett utrymme är samfälld för de 

fastigheter som ingår i samfälligheten. Enbart en semantisk analys av begreppet samfälld är 

inte tillräcklig för att dra några bestämda slutsatser om bestämmelsens konkreta innebörd. 

Samma begrepp förekommer också i 12 a § AnlL som ger ett stöd för att fastighetstillbehör 

kan överföras till en samfällighet och bli gemensam för de fastigheter som ingår i den. Denna 

tillämpning av begreppet, såvitt avser både 12-12a §§ AnlL, innebär följaktligen att 

anläggningen kan ha den rättsliga statusen som ett gemensamt fastighetstillbehör till de 

fastigheter som bildat samfälligheten. 

I propositionen till AnlL jämförs 14 § AnlL med 5 § LGA, som stadgade att en fastighets rätt 

till en anläggning, inklusive samfälligheten, utgör en del av fastigheten. Den aktuella 

 SOU 1963:23 s. 123-24; Prop. 1966:128 s. 147.62

 Julstad, 1999, 85-86.63
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regleringen i AnlL ska ses som ett uttryck för denna princip, nämligen att anläggningen och 

samfälligheten är sakrättsligt kopplade till fastigheterna i en samfällighet.  64

Departementschefen utvecklade sin bedömning avseende innebörden av 5 § LGA: Det fanns 

behov av en särskild regel som föreskrev att anläggningen blir tillbehör till fastigheterna i en 

samfällighet, inte minst mot bakgrund av den osäkerhet som präglade tillämpningen av 

allmänna tillbehörsregler i servitutsförhållanden. Lagrådet pekade i samband med 

beredningen av LFE på problemet att anläggningen inte blir tillbehör om den tjänande 

fastigheten varit med och uppfört den. I propositionen till JB uttalade departementschefen 

emellertid att denna bedömning av lagrådet saknar betydelse för gemensamhetsanläggningar, 

vilket också underströks av 5 § andra stycket LGA. Departementschefen konstaterade att 

regleringen i både LGA och JB harmoniserar helt med varandra, eftersom LGA i praktiken 

uteslutande kommer att tillämpas för anläggningar som tillkommit efter förrättning.  65

Lantmäteriets rekommendationer (handbok) om tillämpningen av AnlL innehåller ett avsnitt 

om när en anläggning utgör lös egendom: En rätt till lös egendom kan inte upplåtas enligt 

AnlL. Om en anläggning är lös egendom måste vissa åtgärder vidtas innan anläggningen kan 

inrättas till gemensamhetsanläggning. Först måste en civilrättslig överlåtelse genomföras med 

resultatet att de fastigheter som kommer delta i samfälligheten också förvärvar anläggningen. 

Som en konsekvens av ett anläggningsbeslut och den upplåtelse av marken eller utrymmet, 

som sker enligt 12 § AnlL, kommer anläggningen att bli gemensamt fastighetstillbehör. Denna 

rättsföljd faller, enligt Lantmäteriet, tillbaka på tolkningen av 2 kap 1 § andra stycket JB. 

Denna bedömning delas också av Julstad. Hon anser att den ovan redovisade situationen kan 

jämföras med att en servitutsinnehavare köper en byggnad på ofri grund som ligger på 

servitutsområdet.  66

 Prop. 1973:160 s. 213-14.64

 Prop. 1966:128 s. 225; Se Prop. 1966:128 s. 354; Prop. 1970:20 s. 97 Del B1.65

 Lantmäteriet, 2015, s. 88; Julstad, 1999, s. 85 (fotnot 48).66
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4.3. Avslutande analys 
4.3.1. Lagens tillämpningsområde 

AnlL har följande tillämpningsområde: Varken ordalydelsen av 1 § AnlL eller förarbetena till 

LGA och AnlL ger några tydliga anvisningar om vilka egendomsslag som ryms inom lagens 

tillämpningsområde. Utredningen till LGA ansåg beträffande utformningen av 1 § LGA att lös 

egendom inte kunde inrättas till gemensamhetsanläggning, och exemplifierade med en 

skördemaskin. Problemet med detta exempel är att en sådan maskin inte bara är lös egendom 

utan också har karaktären av lösöre. 

Utmärkande för lösöre i allmänhet är att ett sådant föremål enkelt går att flytta och är därför 

inte förankrad i marken på det sätt som avses i 2 kap 1 § JB. Denna oklarhet har en viss 

relevans när man bedömer värdet av olika motivuttalanden. Å ena sidan använder lagstiftaren 

begreppet lös egendom och inte den mer specifika egendomstypen lösöre. Å andra sidan ger 

exemplifieringen upphov till vissa problem för rättstillämpningen eftersom de flesta bedömare 

nog inser att en anläggning som används för stadigvarande bruk för flera fastigheter inte kan 

bestå av ägarnas fordon eller liknande. Begreppet stadigvarande förutsätter ju att 

anläggningen har en viss bestämd och varaktig funktion för flera fastigheter samtidigt. Denna 

slutsats motiverar en viss försiktighet beträffande tolkningen av lagmotiven ifråga. 

Även Civilutskottet redovisar en oklar tolkning av huruvida anläggningslagen är tillämplig på 

anläggningar som är lös egendom. För att denna lag ska vara tillämplig krävs att det finns en 

anläggning och enligt utskottet ska: ”anläggningen kräva rätt till viss slags fast egendom eller 

vad därmed jämställs enligt anläggningslagen”. Utskottets bedömning reser enligt min 

mening två frågor: För det första kan man undra på vilket sätt anläggningen kan kräva rätt till 

den fasta egendomen? Det är ju snarare så att samfälligheten i kraft av upplåtelsen enligt 12 § 

AnlL kräver en rätt till marken och vad som tillhör den. Möjligen anser Civilutskottet att 

anläggningsbegreppet är identiskt med samfällighetsbegreppet (gemensamhetsanläggningen), 

vilket mer överensstämmer med de allmänna grundsatser som är styrande för ett servituts-

förhållande. 

Det är dock svårare att förstå vad utskottet menar med att samfälligheten förutsätter en rätt till 

fast egendom ”eller vad därmed jämställs enligt anläggningslagen”. Tankarna leder omgående 
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till 2 § AnlL, vars ordalydelse tyder på att begreppet fastighet alltid ska jämställas med lös 

egendom. Problemet med en sådan tolkning är att denna regel enligt propositionen enbart tar 

sikte på vilka härskande fastigheter som kan ingå i en samfällighet. En rimlig tolkning av 

Civilutskottets uttalande är att betrakta detta som en bekräftelse på vad som står i 

propositionen till anläggningslagen såvitt avser begreppet fastighet och dess relation till FBL. 

Som registerfastighet räknas sådana objekt, som enligt särskilda bestämmelser, ska registreras 

som just en sådan fastighet, exempelvis avstycknings- eller klyvningslotter.  67

Det finns därför skäl att tolka utskottets uttalande som att enbart anläggningar som tillhör 

registerfastigheter och är fast egendom, liksom anläggningar som tillhör objekt med möjlighet 

att bli en registerfastighet, kan utgöra delar av en gemensamhetsanläggning. Hänsyn måste 

dock tas till det stora tillämpningsområde som 1 § AnlL har fått. Den är tillämplig på 

anläggningar av stadigvarande betydelse för två eller flera fastigheter och är oberoende 

avgränsningen mellan fast och lös egendom. En anläggning som inte är lösöre och uppfyller 

förutsättningarna i 2 kap 1 § JB, kan ju ändå vara lös egendom enligt 2 kap 4 § JB. 

Sammantaget tillåter 1 § AnlL att en ny anläggning utförs inom ramen för en gemensamhets-

anläggning, och att en befintlig anläggning tas i anspråk för ett sådant ändamål. Det är inte 

heller anläggningens karaktär av fast eller lös egendom som bestämmer lagens tillämpnings-

område, utan det avgörs av om anläggningen på ett stadigvarande sätt är till nytta för flera 

fastigheter. En annan tolkning av bestämmelsen kommer inte heller tydligt fram i förarbetena 

till AnlL eller LGA. Vissa motivuttalanden tyder på att 1 § AnlL inte omfattar anläggningar 

som är lös egendom. Det finns dock starka skäl för att tolka denna bestämmelse med ledning 

av i första hand dess ordalydelse. 

4.3.2. Hur kan vattenanläggningen inrättas till gemensamhetsanläggning? 

Om AnlL är tillämplig när en befintlig anläggning, som är lös egendom, ska inrättas till 

gemensamhetsanläggning gäller följande. Detta rättsinstitut ger samfällighetens fastigheter ett 

starkt sakrättsligt skydd. Det innebär i sin tur att såväl rätten till en anläggning, som 

deltagandet i förvaltningen av samfälligheten, är kopplad till ägandet av fastigheterna. 

 Prop. 1973:160 s. 185-86.67
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Rättigheter och skyldigheter som följer av samfälligheten kan inte överlåtas särskilt utan 

övergår först till en ny aktör vid ett ägarbyte. 

Rätten till en anläggning kan realiseras på två sätt. För det första kan anläggningen såsom ett 

fastighetstillbehör vara kopplat till äganderätten av de härskande fastigheterna. Anläggningen 

kan inte överlåtas särskilt med mindre än att den rent fysiskt avskiljs från servitutsområdet, 2 

kap 7 § JB. För det andra kan anläggningen belastas med en servituts-liknande rätt till förmån 

för samfällighetens fastigheter. I förarbetena jämställs en upplåtelse enligt 12 § AnlL med ett 

officialservitut enligt FBL.  Allmänna regler om servituts-förhållanden bör därför tillämpas i 68

det aktuella studieexemplet. Det medför i sin tur att enbart servitutsrätten för den härskande 

fastigheten inte kan överlåtas.  Det är också i detta ljus som ett servitut kan fungera som en 69

form av rättsligt tillbehör till den härskande fastigheten, vilket också ger det sakrättsliga 

skydd som garanteras av en samfällighetsbildning enligt AnlL. 

I denna del av uppsatsen är det hög tid att ställa frågan om den servitutsliknande rätten enligt 

12 § AnlL kan omfatta en befintlig anläggning som är lös egendom. Såväl lagens ordalydelse 

som förarbetena till LGA ger stöd för att besvara denna fråga med ett nej. Julstad hävdar att 

fastighetsbegreppet inte kan jämställas med lös egendom på grund av de problem som skapas 

vid inlösen av en fastighet.  Dessutom saknas stöd i förarbetena för att begreppet fastighet  70

kan utvidgas till andra egendomstyper än fast egendom. Vidare talar det faktum att 

upplåtelsen ska jämställas med ett officialservitut också för att anläggningen måste utgöra fast 

egendom. Gällande rätt om servitut utesluter möjligheten att upplåta både tvångsservitut 

enligt FBL, och avtalsservitut enligt JB, i en anläggning som är lös egendom.  Sammantaget 71

innebär detta att vattenanläggningen måste i egenskap av gemensamhetsanläggning vara 

fastighetstillbehör, för att samfällighetens fastigheter ska kunna få det sakrättsliga skydd som 

garanteras av detta rättsinstitut. 

 CU 1973:33 s. 5; Prop. 1973:160 s. 202 och 207.68

 Jfr 14 kap 3 § JB.69

 Julstad, 1999, 85-86.70

 Jfr 7 kap 1 § FBL och 14 kap 1 § JB.71
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Under sådana förhållanden blir skillnaden mellan fastighetstillbehör och rättsligt tillbehör i 

allmänhet så nära relaterade till varandra att de utvecklas till varandras ömsesidiga 

förutsättningar. För att anläggningen enligt 2 kap 1 § andra stycket JB ska övergå till att bli 

tillbehör till de härskande fastigheterna krävs nämligen att anläggningen också omfattas av 

upplåtelsen enligt 12 § AnlL. Samtidigt förutsätts att anläggningen i och med detta också 

övergår till att bli fast egendom genom att vara tillbehör till de härskande fastigheterna. Den 

springande punkten är om övriga förutsättningar är uppfyllda för att anläggningen ska få 

karaktären av fast egendom. 

I propositionen till LGA anges att prövningen av anläggningens tillgänglighet ska bygga på de 

villkor för en upplåtelse som anges i 12 § AnlL. Om upplåtelsen av anläggningen inte klarar 

dessa villkor kan den inte heller bli en gemensamhetsanläggning enligt AnlL. Undantaget är 

om samfälligheten bygger på en frivillig uppgörelse.  Detta innebär att det inte finns någon 72

skillnad mellan rätten till marken och/eller utrymmet och rätten till själva anläggningen. För 

att den ska vara tillgänglig krävs att den upplåts med stöd av 12 § AnlL. 

Frågan inställer sig emellertid vad departementschefen menade med att den befintliga 

anläggningen, trots brist på de villkor som anges i  12 § AnlL, kan inrättas till gemensamhets-

anläggning på basis av en frivillig uppgörelse. Det är möjligt att denne ansåg att anläggningen 

på frivillig väg, utan förrättning, kan överlåtas till samfällighetens delägare. En överföring av 

ägandet till en anläggning, som är lös egendom, och att denna överlåtelse sker till ägarna av  

de härskande fastigheterna, är enligt 2 kap 4 § 1 st. 1 men andra momentet JB i här aktuellt 

fall en grundläggande förutsättning för att anläggningen ska vara tillbehör till dessa 

fastigheter. 

4.3.3. Blir vattenanläggningen tillbehör enligt jordabalkens regler? 

För att undersöka om vattenanläggningen när en gemensamhetsanläggning bildas övergår till 

att bli fastighetstillbehör är det nödvändigt att bedöma två frågor. Det är till en början viktigt 

att bedöma om vattenanläggningen byter egendomskaraktär enbart med stöd av 2 kap JB. Är 

detta inte fallet krävs det vidare att man prövar om 14 § AnlL kan betraktas som en 

 Prop. 1966:128 s. 147.72
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särreglering för bildandet och förvaltningen av samfälligheten, som leder till resultatet att 

anläggningen trots allt utgör fastighetstillbehör. 

Både Julstad som Lantmäteriet anser att anläggningen övergår till att bli tillbehör enligt 2 kap 

1 § andra stycket JB under förutsättning att delägarna i samfälligheten först gemensamt 

förvärvar anläggningen.  Enligt min mening är denna tolkning inte förenlig med 73

bestämmelsens ordalydelse. På grundval av bestämmelsens konkreta utformning behöver två 

förutsättningar vara uppfyllda. För det första ska anläggningen vara avsedd för stadigvarande 

bruk vid utövande av ett servitut som används av de härskande fastigheterna. Bedömningen 

av denna fråga är skönsmässigt och ska ske när anläggningen installeras på en fastighet. För 

det andra ska anläggningen inte uppföras under sådana förhållanden att den är tillbehör till 

den tjänande fastigheten.  74

Att vattenanläggningen är lös egendom innebär att det andra rekvisitet i 2 kap 1 § andra 

stycket JB är uppfyllt till följd av att anläggningen inte är något fastighetstillbehör. Detta 

betyder emellertid inte att bestämmelsens första rekvisit saknar betydelse när det andra 

föreligger. Tvärtom krävs en bedömning av om anläggningen är uppförd i syfte att nyttjas av 

samfällighetens fastigheter när deras ägare använder den servitutsliknande rätt som upplåts 

enligt 12 § AnlL. Oberoende av om ägarna till fastigheterna A-C uppfört anläggningen inom 

ramen för något servitutsförhållande dem emellan, blir det tidigare nämnda kravet svårt att 

leva upp till om en anläggningsförrättning initieras efter byggandet av anläggningen. Under 

sådana förhållanden är det relativt klart att anläggningen inte har byggts för att fungera som 

en gemensamhetsanläggning. Istället har ju syftet med anläggningen varit att den ska 

användas för fastigheterna A-C oavsett om detta är baserat på ett servitut mellan dessa 

fastigheter. Inte heller ger lagens förarbeten något stöd för hur 2 kap 1 § andra stycket JB ska 

tolkas i det aktuella fallet.  75

Inte heller Julstad ger någon vägledning i varför vattenanläggningen blir fastighetstillbehör 

enligt den aktuella regeln i JB. Hon har uppfattningen att situationen kan jämföras med när en 

 Julstad, 1999, s. 85; Lantmäteriet, 2015, s. 88.73

 Innebörden av bestämmelsen studeras närmare under avsnitt 3.4.74

 Se avsnitt 3.3.75
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innehavare av ett servitut förvärvar en byggnad på ofri grund som finns på servitutsområdet.  76

Den intressanta frågan är varför den aktuella byggnaden innan förvärvet är lös egendom. Om 

ägaren av den tjänande fastigheten uppför byggnaden blir den i normalfallet tillbehör till 

dennes fastighet, 2 kap 1 § första stycket JB. Om däremot ägaren av den härskande 

fastigheten uppför byggnaden blir den tillbehör till denna, enligt andra stycket samma regel. 

Sedan återstår situationen när ägaren till den tjänande fastigheten uppfört byggnaden för 

stadigvarande bruk på sin fastighet och den fortsätter vara lös egendom. Vi är alltså tillbaka på 

ruta ett: hur ska 2 kap 1 § andra stycket JB tolkas och praktiskt tillämpas ifall ägaren av den 

härskande fastigheten förvärvar en byggnad som är uppförd för stadigvarande bruk för en 

eller flera andra fastigheter? 

Denna situation ska inte blandas ihop med när ägarna av den tjänande och härskande 

fastigheten tillsammans uppfört byggnaden för sina gemensamma behov. Under dessa 

förutsättningar leder, enligt lagrådet, tillämpningen av 2 kap 4 § första stycket JB till att 

anläggningen förblir lös egendom. Skulle emellertid ägaren av den härskande fastigheten 

förvärva hela byggnaden blir den tillbehör till fastigheten, 2 kap 1 § andra stycket JB. 

Skillnaden i förhållande till studieexemplet är att byggnaden uppfördes i syfte att användas på 

basis av ett servitutsförhållande mellan den tjänande och den härskande fastigheten.  77

Regeln i 2 kap 4 § 1 st första meningen JB behöver närmare förklaras. Förutom de villkor som 

gäller enligt 2 kap 1 § JB krävs det att anläggningen ägs av samma rättssubjekt som äger de 

härskande fastigheterna. Det är under denna grundläggande förutsättning som anläggningen 

blir ett fastighetstillbehör. Tillsammans med detta ägarbyte är det också nödvändigt att 

klargöra om ägarinkongruens existerar eller inte. Med ledning av HD:s resonemang i NJA 

2014 s. 35 kan man fråga sig om ägarinkongruensen är eliminerad på det sätt som avses i 2 

kap 4 § 1 st 1 men andra momentet JB. 

Jag delar Julstads och Lantmäteriets uppfattning när det gäller grundförutsättningen.  Det 78

finns mycket goda skäl för att ägarna av de härskande fastigheterna måste förvärva 

 Se avsnitt 4.2.2.76

 Prop. 1966:24 s. 117.77

 Lantmäteriet, 2015, s. 88; Julstad, 1999, s. 85.78
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anläggningen om den ska bli tillbehör till deras fastigheter. Man kan till och med fråga sig om 

en annan rättslig konstruktion ens är möjlig. Anläggningen kan nämligen inte ägas av en 

fysiskt eller juridisk person samtidigt som den, i egenskap av fastighetstillbehör, ägs av en 

helt annan person.  

Att anläggningen överlåts till delägarna i en samfällighet är dock inte någon garanti för att den 

och de härskande fastigheterna har samma ägare, på det sätt som föreskrivs i 2 kap 4 § 1 st 

första meningen JB.  Liksom Hillert anser jag att en strikt tolkning av 2 kap 4 § 1 st 1 men 79

andra momentet JB leder fram till slutsatsen att ägarinkongruens, i detta fall, alltjämt 

kvarstår.  Enligt min mening ger HD:s avgörande stöd för en restriktiv tolkning av den 80

aktuella regeln i JB. Det beror på att domstolen med viss bestämdhet förutsätter att 

inkongruens råder automatiskt när en fastighetsägare tillsammans med någon utomstående 

uppför, eller som i här aktuellt fall, förvärvar en anläggning. 

Sammantaget finns det en del omständigheter som innebär att vattenanläggningen vid 

tillämpningen av 2 kap 1 § andra stycket och 2 kap 4 § 1 st första meningen JB inte övergår 

till att bli fastighetstillbehör till de fastigheter som ingår i en samfällighet. Detta trots att 

fastighetsägarna före förrättningen köper vattenanläggningen av ägarna till fastigheterna A-C. 

Det är möjligt att denna brist i lagstiftningen balanseras av regleringen i 14 § AnlL. 

4.3.4. Blir vattenanläggningen tillbehör enligt anläggningslagens regler? 

En intressant fråga är om vattenanläggningen i studieexemplet kan betraktas som 

fastighetstillbehör med ledning av AnlL i allmänhet, och i synnerhet, av bestämmelsen i 14 § 

denna lag. Avsikten med denna reglering är att den ska motsvara de regler för 

fastighetstillbehör som tidigare fanns i 5 § andra stycket LGA. Enligt denna regel var 

anläggningen tillbehör till samfällighetens fastigheter. 

I förarbetena till LGA slås fast att den nämnda regeln i LGA ska ses mot bakgrund av den 

oklara utformningen av 2 kap 1 § andra stycket JB. Denna regel kunde om möjligt betraktas 

som en kompletterande reglering till JB. Enligt LGA var en gemensamhetsanläggning 

 Se mer under avsnitt 3.7.79

 Hillert, 1999, s. 39.80
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fastighetstillbehör oberoende av om ägaren till den tjänande fastigheten varit med och uppfört 

anläggningen. I propositionen till 2 kap 1 § JB uttalas också att regeln i LGA överensstämde 

med utformningen av balkens bestämmelser. Detta är en följd av att LGA förväntades enbart 

tillämpas på anläggningar som har tillkommit efter en förrättning.  Man kan därför 81

ifrågasätta om tillbehörsregeln i JB ens är tänkt att tillämpas på en gemensamhetsanläggning 

som inte har bildats efter en förrättning. Relationen mellan 14 § AnlL och regleringen i 2 kap 

4 § 1 st 1 men andra momentet JB behandlas överhuvudtaget inte i förarbetena till LFE, JB, 

LGA eller AnlL. Det är därför höljt i dunkel vilken betydelse ägarinkongruens har då flera 

fastigheter finns på den härskande sidan i det servitutsliknande förhållande som upplåts inom 

ramen för samfälligheten. 

Mot den bakgrunden är det svårt att för studieexemplet betrakta 14 § 1 st första meningen 

AnlL som en kompletterande reglering till 2 kap 1 § och 2 kap 4 § 1 st första meningen JB. 

Lagstiftaren har med andra ord inte uppmärksammat det problem som aktualiseras när 

anläggningen är lös egendom.  Det är mer rimligt att snarare tolka innebörden av 5 § andra 82

stycket LGA och sedermera 14 § 1 st första meningen AnlL som ett klargörande ifråga om 

vilken typ av egendom som gäller för en anläggning som installerats i samfällighetens regi. 

Inte heller tolkningen av ordalydelsen i 14 § AnlL ger tillräcklig vägledning. Begreppet 

samfälld ger vid en tolkning av 12 a § AnlL stöd för uppfattningen att anläggningen utgör 

tillbehör till de fastigheter som ingår i samfälligheten. Problemet med att ge den förutnämnda 

bestämmelsen denna extensiva tolkning är att det skulle undergräva betydelsen av 12 a § 

AnlL. Om anläggningen alltid utgör tillbehör, oberoende av om samfälligheten tar i anspråk 

en befintlig anläggning, eller utför en ny, skulle regeln sakna praktisk betydelse i 

rättstillämpningen. Istället gäller ju enligt såväl förarbetena till AnlL, som av doktrinen, att det 

inte sker något ägarbyte i det rena upplåtelsefallet.  Denna tolkning är inte heller något 83

problem om anläggningen redan är fast egendom, och kan upplåtas för att disponeras av  

samfälligheten med stöd av 12 § AnlL. Det är ju enbart efter en prövning och beslut av 

 Se avsnitt 3.3.81

 Prop. 1966:128 s. 225; Se Prop. 1966:128 s. 354; Prop. 1970:20 s. 97 Del B1.82

 CU 1973:33 s. 5; Prop. 1973:160 s. 202 och 207; Hemström, 1986, s. 118-19.83
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lantmäterimyndigheten, enligt 12 a § AnlL, som anläggningen då övergår till att bli tillbehör 

till de härskande fastigheterna. 

Att tillerkänna 14 § 1 st första meningen AnlL en mera långtgående innebörd förefaller alltså 

inte att vara en rationell tolkning. Istället bör bestämmelsens tillbehörsreglering avgränsas till 

situationer när en ny anläggning uppförs inom ramen för en samfällighet. Denna tolkning 

ligger också i linje med vad som uttalas i förarbetena till AnlL och till de tidigare reglerna i 

LGA. Den direkta rättsföljden av denna slutsats är att en anläggning, som utgör lös egendom, 

faller utanför tillämpningsområdet för 14 § 1 st första meningen och 12 a § AnlL, såvitt avser 

anläggningens karaktär av lös eller fast egendom. 

Frågan om regleringen i 14 § AnlL utgör grund för ett ägarbyte av anläggningen när den är lös 

egendom har redan besvarats. Detta förutsätter att vattenanläggningen helt eller delvis 

(beroende på om fastigheterna A-C ska delta i samfälligheten) övergår till ägarna av 

fastigheterna D-F, vilket föreskrivs i 2 kap 4 § 1 st 1 men andra momentet JB. En 

rättssystematisk tolkning av 14 § AnlL ger vid handen att utanför tillbehörsregleringen faller 

anläggningar som är lös egendom. Under sådana förhållanden medger därför inte 

bestämmelsen att vattenanläggningen byter ägare. Att äganderätten till den befintliga 

anläggningen i alla lägen övergår till samfälligheten skulle även här undergräva betydelsen av 

12 a § AL.  Dessutom är 12 § AnlL baserad på grundprincipen att något ägarbyte inte sker i 84

det normala upplåtelsefallet. Enbart inlösen av marken leder till ett byte av ägare vilket också 

uttryckligen stadgas i 14 § 1 st andra meningen AnlL.  

Det är ett faktum att ett ägarbyte av en anläggning, i samband med att den inrättas till 

gemensamhetsanläggning, generellt sett inte har någon självständig betydelse. Om 

anläggningen före förrättningen är tillbehör till en fastighet kan den ju redan upplåtas enligt 

12 § AnlL. Dess inrättande till gemensamhetsanläggning är heller inte beroende av att 

anläggningen blir tillbehör till någon annan fastighet. Det har då inte heller någon betydelse 

att anläggningen byter ägare. En helt annan fråga är att anläggningen ändå kan byta 

egendomskaraktär efter en särskild prövning av lantmäterimyndigheten, 12 a § AnlL. 

 Se Prop. 2000/01:138 s. 31-32 och 58-59.84
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Julstad och Lantmäteriet anser alltså att ett byte av ägare måste genomföras vid sidan av en 

anläggningsförrättning och på helt frivillig väg. Detta medför onekligen vissa problem genom 

att det under sådana förhållanden utesluter möjligheten att tvångsvis ta i anspråk en 

anläggning som är lös egendom och bilda en samfällighet. Det finns dock ytterligare problem 

med denna tolkning av rättsläget. Lagstiftaren har vid utformningen av 14 § och 12 a § AnlL 

bortsett från möjligheten att anläggningen kan vara lös egendom. Eftersom anläggningen inte 

heller säkert blir tillbehör enligt JB:s regler ställs det därför högre krav på en 

tillbehörsreglering i AnlL som är tillräckligt tydlig. Detta får till följd att anläggningen i 

studieexemplet knappast kan inrättas till gemensamhetsanläggning. Det sistnämnda gäller 

också oberoende av om anläggningen byter ägare på frivillig väg. 

4.4. Summering 
Det finns skäl att summera de viktigaste slutsatserna i detta kapitel: 

1. En tolkning av ordalydelsen i 1 § AnlL ger lagligt stöd för att en befintlig anläggning kan 

inrättas till gemensamhetsanläggning, oberoende av om den är lös eller fast egendom. 

Denna tolkning förändras inte heller efter en bedömning av lagens förarbeten. 

2. Med hänsyn till lagens rättspolitiska motiv krävs emellertid att anläggningen sakrättsligt 

knyts till äganderätten av de fastigheter som ingår i samfälligheten, och då uppnår man 

också syftet bakom rättsinstitutet. För att man ska nå detta förutsätts att anläggningen 

upplåts enligt 12 § AnlL, något som i sin tur fordrar att den härmed övergår till att bli 

fastighetstillbehör till samfällighetens fastigheter. 

3. Denna rättsföljd kan knappast föreligga enbart med stöd av JB:s tillbehörsreglering. Detta 

beror på att vattenanläggningen i studieexemplet inte är uppförd inom ramen för en 

gemensamhetsanläggning, och är således inte avsedd att användas för stadigvarande bruk 

vid utövande av det servitut som följer med samfälligheten. Dessutom beror detta på att det 

existerar en ägarinkongruens, trots att de deltagande fastigheterna gemensamt förvärvar 

anläggningen. 

4. Reglerna i AnlL, särskilt 14 § 1 st första meningen, är heller inte någon särreglering av 

vattenanläggningens tillbehörskaraktär när den inrättas till gemensamhetsanläggning. 

Skälet är enkelt: Bestämmelsens tillbehörsreglering tillämpas enbart när en ny anläggning 

uppförs inom ramen för en samfällighet. Inte heller 12 a § AnlL kan tillämpas i 
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studieexemplet eftersom denna regel är inriktad på anläggningar som före förrättningen har 

karaktären av fast egendom. 

5. Sammantaget talar mycket starka skäl för att vattenanläggningen, som utgör lös egendom, 

inte tvångsvis kan tas i anspråk och inrättas till en gemensamhetsanläggning, vilket gäller 

oberoende av om anläggningen byter ägare. Att ägandet av anläggningen övergår till 

samfällighetens fastigheter är emellertid en central del av lösningen på problemet, något 

som idag inte tvångsvis kan ske med stöd av AnlL:s regler.  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5. En möjlig lösning på problematiken 

Nu är det hög tid att rikta blickarna framåt. Under de två föregående kapitlen har ett antal 

systematiska brister kommit i dagen som rör tillämpningen av JB och AnlL när en anläggning 

är lös egendom och ska inrättas till en gemensamhetsanläggning. Dessa problem är ett resultat 

av vissa misstag från lagstiftarens sida, dels när det gäller utformningen av ett antal centrala 

lagregler, dels när det handlar om att anläggningen måste byta ägare för att med tvång kunna 

bli föremål för samfällighetsbildning. Redan i förarbetena till LGA fördes ett resonemang om 

det skulle införas någon särskild regel för det fall då det finns en befintlig anläggning. Detta 

avvisade både utredningen som föregick LGA och departementschefen. Istället ansåg de att en 

ändamålsenligt lösning ändå kunde uppnås enligt LGA:s övriga regler. 

Många av de problem som tidigare beskrivits kan jämföras med när ett markområde genom 

fastighetsreglering rättsligt överförs till en annan fastighet. Om ett sådant markområde består 

av en byggnad eller annan anläggning aktualiseras frågan hur en fastighetsbildning påverkar 

anläggningens karaktär av fast eller lös egendom. 

5.1. Reglerna om fastighetsreglering 
I 2 kap 4 § första meningen FBL föreskrivs att det som efter fastighetsbildning är fastighets-

tillbehör ska bygga på en tillämpning av reglerna i JB. Departementschefen gjorde följande 

kommentarer till tolkningen av regeln. Vid en fastighetsbildning är det inte möjligt att relatera 

tillbehör till fastighetsbegreppet utan att det istället är föremålets läge i förhållande till den 

mark som berörs av fastighetsbildningsåtgärden som är intressant. Med hänsyn till detta fyller 

regeln en viktig funktion i FBL, eftersom det efter en fastighetsbildningsåtgärd måste vara 

klart till vilken fastighet föremålet är tillbehör till.  85

Av 5 kap 7 § FBL, som också är huvudregeln, framgår att mark på vilken det finns en 

byggnad inte kan genom fastighetsreglering överföras till en annan fastighet eller 

samfällighet, med mindre än att byggnadens ägare garanteras motsvarande rätt att efter 

marköverföringen få använda byggnaden på samma sätt som tidigare. I andra stycket nämnda 

regel finns emellertid ett undantag från huvudregeln. Detta innebär att marköverföring endast 

 Prop. 1969:128 s. 89 Del B.85
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tillåts om byggnaden har ett obetydligt marknadsvärde, eller om marköverföringen, i 

betydande grad underlättar möjligheterna att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning. 

Vid tillämpningen av undantagsregeln gäller, enligt 5 kap 7 § 2 st sista meningen FBL, att 

äganderätten till byggnaden automatiskt, genom fastighetsbildningsbeslutet, övergår till 

ägaren av den mottagande fastigheten. Detta gäller oberoende av om byggnaden före 

regleringen hörde till den fastighet där den var belägen, eller någon annan fastighet, liksom 

om byggnaden var lös egendom. Byggnaden ska generellt sett behandlas på samma sätt som 

om den var tillbehör till den fastighet vars markområde överförs till någon annan fastighet.  86

Regeln i 2 kap 4 § FBL ska alltså ses i ljuset av den grundprincip som följer av 2 kap JB, som 

innebär att en byggnad på en fastighet i regel ägs av fastighetens ägare och därmed utgör 

fastighetstillbehör. Om föremålet är tillbehör till den fastighet på vilken den finns kommer 

dess status av fastighetstillbehör följa med markområdet. Detta medför i sin tur att den tillhör 

den mottagande fastigheten på grund av den nya fastighetsindelningen.   87

För byggnader som är tillbehör till de fastigheter på vilka de är placerade krävs ingen 

särreglering för att bringa klarhet i äganderättsfrågan. Eftersom själva fastighetsregleringen 

innebär att ägandet till ett markområde övergår automatiskt genom förrättningsbeslutet, så 

följer också ägandet till byggnaden med. Om byggnaden istället är tillbehör till en annan 

fastighet eller är lös egendom aktualiseras problem som prövas i studieexemplet. FBL:s 

lösning på detta problem är att byggnaden, enligt 2 kap 1 § första stycket JB, ska betraktas 

som tillbehör till det markområde som byter ägare. Detta förutsätter klarhet i äganderätts-

frågan, vilket också sker genom tillämpningen av 5 kap 7 § 2 st sista meningen FBL. Genom 

denna regel överförs ägandet till byggnaden automatiskt till ägaren av den mottagande 

fastigheten. Byggnadens tidigare ägare kompenseras då genom sin rätt till ersättning.  88

Ersättningsfrågan regleras enligt följande: 5 kap 10 § 1 st första meningen FBL föreskriver att 

om marknadsvärdet på den mark som, genom fastighetsreglering, tillförs en fastighet, men 

 Prop. 1969:128 s. 376 Del B.86

 Bonde, Fastighetsbildningslag (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 2 kap 4 §.87

 Prop. 1969:128 s. 373 Del B; Bonde, Fastighetsbildningslag (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap 7 §.88
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som inte motsvarar marknadsvärdet på den mark som bortfaller från samma fastighet - ja, då 

ska skillnaden kompenseras med en monetär ersättning. Enligt bestämmelsens andra stycke 

ska ersättningen bygga på en objektiv värdering.   89

En konsekvens av dessa ersättningsregler är att värdet på byggnader och andra anläggningar 

som inte tillhör fastigheter som berörs av en fastighetsreglering kommer att ligga utanför 

denna värdering. Bestämmelsen i 5 kap 10 § 1 st andra meningen FBL innebär dock att värdet 

av en byggnad som byter ägare också ska ersättas enligt dessa bestämmelser. Ägaren av den 

byggnad som före förrättning tillhörde en annan fastighet, eller var lös egendom, kompenseras 

alltså för marknadsvärdet av denna byggnad, som till följd av en marköverföring har bytt 

ägare.  90

Det är i sammanhanget intressant att byggnadens ägare i dessa fall blir sakägare vid en 

förrättning, 5 kap 34 § och 4 kap 11 § FBL. Utöver den tidigare redovisade ersättningen är 

också byggnadens ägare berättigad till kompensation för s.k. övriga skador i samband med 

fastighetsregleringen, 5 kap 12 § FBL.  91

5.2. Nödvändiga lagändringar i anläggningslagen 
Utformningen av FBL och dess regler om fastighetsreglering är både ändamålsenlig och 

rationell och kan lösa många av de rättsliga problem som analyseras i denna uppsats. Den 

övergripande lösningen är att behandla en anläggning, vilken är lös egendom, som att den före 

förrättningen tillhörde den fastighet på vilken den var placerad. Detta kräver att äganderätten 

till anläggningen också övergår till den som äger den mottagande fastigheten, 5 kap 7 § FBL. 

5.2.1. Äganderätten till anläggningen 

En central fråga i studieexemplet är hur ägandet av vattenanläggningen tvångsvis kan övergå 

till ägarna av de fastigheter som ska delta i samfälligheten. Eftersom en anläggnings-

förrättning i sig inte leder till ett ägarbyte är det helt avgörande om en överföring av ägandet 

sker genom en frivillig överlåtelse. 

 Prop. 1969:128 s. 407 Del B.89

 ibid., s. 404.90

 Bonde, Fastighetsbildningslag (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap 10 §.91
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I tidigare avsnitt konstaterades att regleringen i 14 § AnlL inte medför något ägarbyte. Inte 

heller ersättningsregleringen i samma lag medför en sådan rättsföljd. Enligt 13 § första stycket 

AnlL ska reglerna i 5 kap 10-12 §§ FBL tillämpas bl.a. för upplåtelser enligt 12 § AnlL. 

Markvärdet av det upplåtna utrymmet är därför grunden för ersättningens storlek. Men enligt  

5 kap 10 § andra stycket FBL följer att marknadsvärdet av en anläggning, som är lös 

egendom, också ersätts när den som en konsekvens av en förrättning byter ägare. 

Detta ställer emellertid krav på att en liknande regel som finns i 5 kap 7 § andra stycket FBL 

också införs i AnlL. Att så sker får ses som ett första steg mot en reglering som gör det möjligt 

att en anläggning, som tas upp i studieexemplet, tvångsvis kan inrättas till en gemensamhets-

anläggning. När det gäller ersättningsfrågan för anläggningens ägare krävs det inte heller 

några nya regler, eftersom reglerna i 5 kap 10-12 §§ FBL redan ska tillämpas vid 

samfällighetsbildning enligt lagen. 

5.2.2. Tydlig reglering rörande anläggningens egendomskaraktär 

Ägarfrågan för vattenanläggningen aktualiserar flera problem som tas upp i uppsatsen. Ett av 

dessa är att vissa rekvisit i 2 kap JB är svåra att realisera i den praktiska rättstillämpningen, 

vilket kräver en översyn av denna reglering. 

Dessa problem i rättstillämpningen kan hänföras till 2 kap 1 § andra stycket och 2 kap 4 § 1 st 

första meningen JB. De betingas av att vattenanläggningen inte är uppförd av ägarna till de 

härskande fastigheterna i en gemensamhetsanläggning, och att anläggningen därför inte var 

avsedd att användas för stadigvarande bruk av samfälligheten. Med stöd av HD:s resonemang 

i NJA 2014 s. 35 talar mycket för att det dessutom uppstår en ägarinkongruens när en 

anläggning innehas av en fastighetsägare, tillsammans med någon utomstående, trots att de 

gemensamt äger hela anläggningen. 

Detta problem kan, enligt min mening, lösas genom att införa vissa kompletterande regler i 

AnlL. Innehållet i 14 § och 12 a § AnlL syftar, enligt förarbetena, i första hand till att reglera 

egendomskaraktären hos en anläggning som antingen uppförs inom ramen för en 

gemensamhetsanläggning, eller hos en befintlig anläggning som före förrättningen är fast 

egendom. Under dessa förhållanden måste lagstiftaren reglera när en anläggning, som är lös 
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egendom, övergår till att bli fastighetstillbehör. Med stöd av FBL:s regler behandlas 

anläggningen som om den alltid är tillbehör till den fastighet där den är belägen. 

Ett alternativ till denna lösning är att utvidga tillämpningsområdet för 12 a § AnlL och låta 

den befintliga anläggningens tillgänglighet för samfällighetsbildning, vara beroende av en 

särskild prövning av lantmäterimyndigheten. Exempelvis kan en ny reglering innehålla krav 

på att anläggningens ägarförhållanden måste kunna klargöras för att den ska kunna bli en del 

av en gemensamhetsanläggning. På så sätt görs en avvägning mellan de olika intressen som 

HD tar hänsyn till i det aktuella rättsfallet.  Denna intresseavvägning innebär att hänsyn 92

behöver tas till att de anläggningar som uppförs på en fastighet kan betraktas som dess 

tillbehör, samtidigt som lagstiftningen måste erbjuda ett skydd för anläggningens ägare i syfte 

att minimera riskerna för rättsförluster. 

 Se HD:s resonemang, punkt 20 (refereras under avsnitt 3.6), i NJA 2014 s. 35.92

�59



6. Ett antal intressanta frågor 

Det är dags att avsluta detta arbete med ett antal frågor som delvis ligger utanför ramen för 

uppsatsens huvudsyfte. Dessa är dock intressanta för att läsaren ska få en mer komplett bild 

av förhållandet mellan AnlL och JB:s tillbehörsreglering. Särskilt två frågor analyseras 

närmare. Till att börja med undersöks anläggningens egendomskaraktär när en gemensamhets-

anläggning inrättas i syfte att skapa en ny anläggning. Därefter studeras rättsläget när det 

förekommer sådana objekt vilka, enligt 2 § AnlL, deltar i en gemensamhetsanläggning. Det 

handlar med andra ord uteslutande om objekt som är lös egendom och som finns på den 

härskande sidan i samfälligheten. 

6.1. Om samfälligheten uppför en ny anläggning 
Enligt förarbetena till LGA och AnlL skulle rättsinstitutet gemensamhetsanläggningar 

uteslutande användas när två eller flera fastighetsägare, inom ramen för en ordnad 

förvaltningsform, installerar en ny anläggning.  Blir i dessa fall anläggningen tillbehör till de 93

fastigheter som ingår i samfälligheten? 

Det finns skäl att i detta sammanhang närmare studera 2 kap 1 § andra stycket JB. Som 

tidigare har betonats (avsnitt 3.4.4) anger regeln två villkor för att en anläggning ska bli fast 

egendom. Anläggningen ska vara avsedd för stadigvarande bruk vid utövande av ett servitut 

till förmån för den härskande fastigheten. Bedömningen av detta rekvisit bygger på 

skönsmässiga grunder med utgångspunkt från de omständigheter som gäller vid tiden för 

uppförandet av anläggningen. Dessutom ska anläggningen installeras på den tjänande 

fastigheten under sådana förutsättningar att den inte blir tillbehör till den. Enligt min 

uppfattning är båda dessa villkor uppfyllda om anläggningen uppförts efter en förrättning. 

Denna slutsats grundar sig på det faktum att anläggningen, till skillnad från den i 

studieexemplet, är uppförd i syfte att disponeras för stadigvarande bruk inom ramen för en 

servitutsliknande rätt som upplåts enligt 12 § AnlL. Utöver detta uppförs och ägs 

anläggningen av ägarna till de härskande fastigheterna och blir därför aldrig i sin helhet 

tillbehör till någon av de tjänande fastigheterna. Denna lagtolkning har också stöd i 

 Att så inte är i praktiken framgår av figuren under avsnitt 1.1.93
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förarbetena till LFE och JB. Under lagberedningen till JB uttalade också departementschefen 

att en anläggning som har uppförts av en samfällighet blir tillbehör till dess fastigheter trots 

att den tjänande fastigheten också ingår i samfälligheten.  94

När det gäller 2 kap 4 § 1 st 1 men första momentet JB är tolkningsläget mer problematiskt. 

HD redovisar i NJA 2014 s. 35 att en anläggning som en fastighetsägare uppför tillsammans 

med någon utomstående är lös egendom, vilket är ett resultat av den ägarinkongruens som 

utmärker relationen mellan anläggningen och de härskande fastigheterna. Det är viktigt att 

understryka att HD inte direkt i domslutet avgör hur regeln ska tillämpas när det handlar om 

gemensamma fastighetstillbehör. Det är endast i domskälen som domstolen ger en 

fingervisning om hur rättsläget skulle kunna tänkas bli i en sådan situation.  

Dessutom motiverar inte HD direkt hur rättsläget kommer se ut när flera fastighetsägare 

uppför en anläggning. Istället drar HD slutsatsen att en anläggning som uppförs av en 

delägare till en fastighet, tillsammans med olika utomstående aktörer, är lös egendom. 

Däremot specificerar inte domstolen närmare vilka som ska tillhöra kretsen av utomstående, 

något som kan tolkas som en ovilja från domstolen att bedöma vissa rättsliga oklarheter såvitt 

avser gemensamma fastighetstillbehör. Alternativt kan rättsfallet tolkas som att en 

ägarinkongruens generellt sett får till följd att anläggningen inte är fastighetstillbehör. 

Rättsläget är med andra ord oklart och denna fråga förblir därför obesvarad. Det är därför 

intressant att pröva om 14 § AnlL innebär ett förtydligande på denna punkt; alltså om en 

anläggning som installerats inom ramen för en förrättning utgör tillbehör med stöd av denna 

bestämmelse. 

I förarbetena till såväl LFE som JB, liksom AnlL och LGA, redovisas förhållandet mellan 2 

kap 1 § andra stycket JB och 14 § AnlL. Det handlar i första hand om hur den tidigare 

bestämmelsen i LFE tolkades beträffande betydelsen av den tjänande fastighetens deltagande i 

samfälligheten. Departementschefen betonade under beredningen av LGA att tolkningen av 

14 § AnlL innebär att en anläggning som har uppförts av samfälligheten också blir tillbehör 

till samtliga dess fastigheter. Denna tolkning gäller oberoende av om ägaren av den tjänande 

fastigheten varit med och uppfört anläggningen eller inte. Problemet är att tidigare nämnda 
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förarbeten inte tar upp frågan om relationen mellan 2 kap 4 § JB och AnlL när det gäller 

frågan om gemensamma tillbehör vid samfällighetsbildning.  95

Ska således 14 § 1 st första meningen AnlL ses som ett komplement till den tillbehörs-

reglering som finns i 2 kap JB? Det finns skäl som talar för att bestämmelsen i AnlL är avsedd 

att reglera anläggningens tillbehörsgemenskap i det aktuella fallet. Men å andra sidan saknas 

det utredning i lagens förarbeten om hur regleringen i 2 kap 4 § JB påverkar möjligheten att 

bilda gemensamma fastighetstillbehör. Det finns dock skäl att besvara ovannämnda fråga 

jakande. Lagstiftaren har onekligen uppfattningen att en anläggning som uppförs inom ramen 

för samfälligheten också är tillbehör till de deltagande fastigheterna. En sådan tolkning av 

regeln är knappast problematisk eftersom den inte förutsätter att det ska ske något ägarbyte av 

anläggningen. Anläggningen tillhör nämligen redan från början ägarna till samfällighetens 

fastigheter. 

Till syvende och sist kan de större problemen i rättstillämpningen av JB:s tillbehörsreglering, 

och dess förhållande till samfällighetsbildning enligt AnlL, hänföras till det faktum att frågan 

om gemensamma fastighetstillbehör i allmänhet inte har utretts och behandlats tillräckligt 

grundligt av lagstiftaren. Man kan gå så långt och fråga sig om den språkliga utformningen av 

2 kap 1 och 4 §§ JB ger rättsligt utrymme för att ett föremål är tillbehör till flera fastigheter 

samtidigt. I nämnda bestämmelser beskrivs nämligen fastighetsägaren enbart som en aktör 

vilken tillför fastigheten ett föremål och som agerar ensam på den härskande sidan i ett 

servitutsförhållande. 

6.2. Om ingen registerfastighet ska delta i samfälligheten 
Nästa fråga är fokuserad på gemensamhetsanläggningar som saknar registerfastigheter. 

Samfälligheten består i dessa fall av sådana objekt som uppräknas i 2 § AnlL. 

Saknas en registerfastighet i en samfällighet kan en anläggning aldrig vara tillbehör till de 

deltagande fastigheterna. En sådan anläggning är därför aldrig fast egendom när den uppförs 

inom ramen för samfälligheten eller om den är lös egendom innan en förrättning. Enbart i det 

fall anläggningen före förrättningen är fastighetstillbehör kan en upplåtelse ske enligt 12 § 
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AnlL, vilket medför är anläggningen sakrättsligt kopplas till samfällighetens fastigheter. I 

övriga fall kan däremot anläggningen aldrig upplåtas enligt 12 § AnlL. Detta medför i sin tur, 

enligt propositionen till LGA, att anläggningen inte bör inrättas till en gemensamhets-

anläggning. Detta problem i rättstillämpningen har inte heller kunnat lösas med hjälp av 

lagens förarbeten. 

Med hänsyn till de rättspolitiska motiv som ligger bakom rättsinstitutet har också 

anläggningens karaktär av fastighetstillbehör till de deltagande fastigheterna en väsentlig 

betydelse för det sakrättsliga skydd som rättsinstitutet ger. Det är därför anmärkningsvärt med 

dessa brister från lagstiftarens sida, särskilt när man betänker att det är främmande för 

rättssystemet i övrigt att det till äganderätten av lös egendom knyts vissa servitutsliknande 

rättigheter. 

En annan situation som är intressant för vissa centrala frågor i uppsatsen är när samfälligheten 

består av både registerfastigheter och andra jämförbara objekt enligt AnlL. Frågan om 

ägarinkongruens och dess betydelse för tillämpningen av 2 kap 4 § JB förtjänar en ytterligare 

analys. Det finns skäl som motiverar att ägarinkongruens är för handen när samtliga 

härskande fastigheter är registerfastigheter, vars ägare har en lika stor ägarandel i 

anläggningen. Hur påverkas detta av att alla härskande fastigheter, enligt 12 § AnlL, inte är 

just härskande i ett servitutsförhållande vid tillämpningen av 2 kap 1 § andra stycket JB? 

Denna balk har nämligen i detta avseende ett annat fastighetsbegrepp än AnlL. 

Ägarsplittringen är då ännu större eftersom samtliga härskande registerfastigheter inte 

tillsammans äger hela anläggningen. Även denna fråga saknar något överraskande 

tillfredsställande svar i förarbetena till AnlL. 

6.3. Vad är bakgrunden till det oklara rättsläget? 
I uppsatsen behandlas ett antal rättsliga problemområden med sikte på i första hand de 

rättsliga möjligheterna att inrätta en befintlig anläggning, som är lös egendom, till 

gemensamhetsanläggning. Det är nu lämpligt att avslutningsvis redovisa några egna 

synpunkter på de problem som tas upp i uppsatsen. 
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6.3.1. Okunskap bland sakägare och avsaknaden av rättspraxis 

Merparten av de oklarheter som kännetecknar 2 kap JB och 12 samt 14 §§ AnlL beror i första 

hand på att några viktiga rättsfrågor hittills inte varit föremål för någon domstolsprövning, 

exempelvis möjligheten att bilda gemensamma fastighetstillbehör och särskilt hur 2 kap 4 § 1 

st första meningen JB ska tolkas i detta sammanhang. De brister i rättstillämpningen som är 

kopplade till studieexemplet är emellertid en direkt konsekvens av brister och oklarheter i 

lagstiftningen. Som exempel måste en anläggning, som är lös egendom, bli föremål för ett 

ägarbyte för att kunna bli tillbehör till de härskande fastigheterna. Ett tvångsvis ägarbyte har 

dock inte lagstöd vid en tolkning av 14 § AnlL. Denna brist i rättsläget kan bara korrigeras 

med nödvändiga förändringar av lagstiftningen.  

Att frågan om möjligheterna att ta i anspråk en sådan anläggning hittills inte varit föremål för 

en domstolsprövning i högsta instans har givetvis många olika förklaringar. En av dessa kan 

vara bristande kunskaper hos olika sakägare, vilket i sin tur beror på att dessa sällan uppträder 

med juridiskt ombud i sådana anläggningsförrättningar som är intressanta i denna uppsats. 

Det handlar i praktiken om privatpersoner och behovet av vattenförsörjning till deras bostäder. 

Vidare är det mer vanligt utanför tätorter (exempelvis på gles- och landsbygden) att enskilda 

personer uppför olika typer av anläggningar avsedda för mindre husbehov. Dessa regioner har 

ju också under en längre tid drabbats av sjunkande fastighetsvärden. 

Denna utveckling har lett till vissa effekter. För det första har sakägarna inte samma 

möjligheter att finansiera olika kostnader för förrättningen. Lantmäterimyndighetens 

verksamhet är avgiftsfinansierad och dess kostnader för att administrera olika förrättningar 

fördelas mellan berörda fastighetsägare. Med hänsyn till låga fastighetsvärden i vissa delar av 

landet kan inte dessa kostnader stiga allt för mycket om nya gemensamhetsanläggningar ska 

vara ekonomiskt motiverade för inblandade parter. De höga kostnaderna kan i sin tur leda till 

att vissa markägare sällan har råd att betala för juridiska ombud som tillvaratar deras rättsliga 

intressen. Detta undergräver i sin tur enskildas möjligheter att förstå betydelsen av olika 

anläggningars status som lös eller fast egendom. 

Sakägarnas ekonomiska begränsningar bidrar till återhållsamhet från deras sida att pröva olika 

frågor i en förrättningsprocess. Skulle förrättningskostnaderna bli högre än den värdeökning 
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som skapas av en samfällighetsbildning innebär detta inte enbart ekonomiska förluster för 

berörda fastighetsägare. Det påverkar också de materiella förutsättningarna att inrätta 

gemensamhetsanläggningar, vilket följer av det s.k. båtnadsvillkoret i 6 § första stycket AnlL.  

Bara för att förrättningen ställs in på grund av detta villkor befrias emellertid inte sakägarna 

från sin skyldighet att betala uppkomna förrättningskostnader, 29 § AnlL och 2 kap 6 § FBL. 

De olika ekonomiska förhållandena är troligen viktiga förklaringar till varför många sakägare 

inte har tillräckliga kunskaper om anläggningarnas egendomskaraktär. Bristen på kunskaper 

torde också undergräva benägenheten att driva olika rättsprocesser mot anläggningsbeslut, 

och för att få fram prejudicerande rättsfall på detta område. 

6.3.2. Lantmäterimyndighetens avgiftsuttag och dess officialprövning 

Av 21 § första stycket AnlL följer en utredningsskyldighet för lantmäterimyndigheten när 

enskilda personer ansöker om att inrätta en gemensamhetsanläggning. Enligt propositionen 

till AnlL har denna regel utformats efter mönster av 4 kap 25 § första stycket FBL. Det 

ankommer därför på myndigheten att på ett fullständigt sätt utreda förutsättningarna för en 

samfällighetsbildning. Såväl de legala som de faktiska förutsättningarna i varje enskilt fall 

måste utredas grundligt och bli föremål för en helhetsbedömning av myndigheten. 29 § första 

stycket AnlL innebär, som tidigare redovisats, att förrättningens kostnader, i samband med ett 

anläggningsbeslut, fördelas på ett skäligt sätt mellan de fastigheter som deltar i 

samfälligheten. Enligt propositionen till AnlL är det främst nyttan av anläggningen som ska 

styra kostnadsfördelningen.  96

Enligt 4 § förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar beräknas avgiften 

med hänsyn till den tid som krävs för handläggning av förrättningen. I mark- och 

miljööverdomstolens dom den 1 juli 2015, i mål F 2578-15, fastslår domstolen följande 

beträffande frågan om hur man bedömer vad som är skäliga förrättningskostnader. Denna 

bedömning ska baseras på om den tid som lantmäterimyndigheten lagt ner på ett ärende, 

också varit berättigad. 

 Prop. 1973:160 s. 230-32 och 243-44.96
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I praktiken riskerar denna reglering att skapa vissa problem för lantmäterimyndigheten när 

man prövar en ansökan om vissa anläggningsåtgärder som liknar de som är aktuella i 

studieexemplet. De rättsliga förutsättningarna måste prövas i sin helhet, vilket kräver att 

anläggningens ägarförhållande måste klarläggas för att undanröja alla oklarheter om dessa 

förhållanden. Detta kan i praktiken innebära ett resurskrävande utredningsarbete. Man kan 

tänka sig att ägarna till fastigheterna A-C är oense om det gemensamma ägandet, eller att 

ägaren till fastigheten D gör anspråk på en ägarandel i vattenanläggningen. Medan den senare 

ägaren anser att ett utbetalt vederlag är att betrakta som köpeskilling, så kan däremot ägarna 

till fastigheterna A-C betrakta denna ersättning som en avgift för nyttjandet av anläggningen. 

Det finns med andra ord många tänkbara händelser och förhållanden som över tiden är 

relaterade till en anläggning, vilka långt senare än när de inträffade kan vara mycket svåra att 

bringa klarhet i för lantmäterimyndigheten. 

Myndigheten har som givna förutsättningar för sin verksamhet att ta hänsyn till reglerna för 

finansiering och fördelning av sina kostnader. Varje utredningsåtgärd måste kunna motiveras 

och vara berättigad. Om man utgår ifrån att ägarna till fastigheterna D-F begär en 

anläggningsförrättning, enligt studieexemplet, och att ägaren till fastigheten C avvisar denna 

åtgärd med motiveringen att vattenläggningen är lös egendom. Dessutom hävdar ägaren till 

fastigheten A att denne ensamt äger anläggningen och därmed att ägarna till fastigheterna B-C 

enbart nyttjat den med stöd av ett nyttjanderättsavtal. Om dessa förhållanden krävde ett 

merarbete på omkring tjugo timmar för olika utredningsåtgärder hos lantmäterimyndigheten 

kan man fråga sig om denna åtgärd var berättigad. Svaret på frågan är osäker på grund av att 

de rättsliga konsekvenserna av anläggningens karaktär av fast eller lös egendom, som i 

uppsatsen har visat sig, är oklar och svår att bedöma. 

6.3.3. Den onda cirkeln 

Sakägarnas bristande kunskaper och den ovilja att driva frågor till en domstolsprövning 

innebär alltså att centrala och intressanta rättsfrågor sällan blir föremål för en nödvändig 

prövning i olika rättsinstanser. Även om det finns vissa processekonomiska skäl för att hålla 

nere antalet fall i domstol är det av största betydelse, inte minst som vägledning för 

lantmäterimyndigheten, att viktiga rättsfrågor på aktuella områden kan klarläggas genom 

prejudicerande rättsfall.  
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Detta kan sammantaget, ur ett rättsvetenskapligt perspektiv, betraktas som en ond cirkel i 

vilka berörda aktörer i förrättningen har varierande skäl att vara försiktiga när man prövar 

olika frågor som rör bildandet av en samfällighet. Som tidigare konstaterats kan detta leda till 

vissa problem för en rättsutvecklande domstolsprövning. Mot den bakgrunden är det 

utomordentligt viktigt att det sker ett förtydligande av gällande lagstiftning rörande 

anläggningens egendomskaraktär.  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