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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar de sakrättsliga reglerna beträffande byggnad på ofri grund. Den behandlar 

problematiken kring överlåtelse och pantsättning samt säkerhetsöverlåtelser som sakrättsligt 

betraktas som vanlig överlåtelse men i praktiken fungerar som pantsättning. Vid överlåtelse och 

säkerhetsöverlåtelse fungerar avtalet ensamt som sakrättsligt moment medan det vid pantsättning 

krävs tradition. Problemet med att ha avtalet som sakrättsligt moment är att omsättningsskyddet 

försvinner, d.v.s. godtrosförvärv blir omöjligt. Detta innebär att köparen aldrig kan vara säker på att 

hans köp är sakrättsligt korrekt. Ett annat problem är att borgenärsskyddet blir svagt och risk för 

skentransaktion är stor. Att kräva tradition vid pantsättning innebär att det blir nästintill omöjligt att 

utnyttja byggnad på ofri grund som säkerhet. 

 

Doktrin ger flera förslag på hur man kan lösa problemen beträffande överlåtelse och pantsättning. I 

doktrin föreslås att tradition borde krävas även för överlåtelse men detta skulle vara svårt i 

praktiken eftersom byggnad på ofri grund sitter fast och är svår att förflytta eller flytta till. I 

uppsatsen behandlas även problemlösning genom rådighetsavskärande, men denna lösning skulle 

inte vara bättre än att ha avtalet som sakrättsligt moment. Ett ytterligare förslag som behandlas är 

denuntiation till markägaren vid överlåtelse och pantsättning, vilket förmodligen skulle vara en 

delvis möjlig lösning, men den skulle skapa andra problemen. Slutligen diskuteras inskrivning som 

visar sig vara den rimligaste lösningen eftersom den är effektiv. Om man utnyttjar redan befintliga 

register av byggnad på ofri grund blir inte heller kostnaderna så stora. Inskrivning skulle fungera 

både för pantsättning och överlåtelse.  
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1. Inledning 
Sakrätten är ett juridiskt ämne som berör många andra rättsområden såsom obligationsrätten och 

konkursrätten. Sakrätten bygger på principer som har utvecklats genom sedvänjor. De sakrättsliga 

reglerna som finns idag har, i stort sett utvecklats genom praxis och doktrin. Det finns till 

vägledning olika mindre lagar som reglerar vissa delar av sakrätten, exempelvis lagen om 

godtrosförvärv av lösöre
1
 (GfvL) samt förmånsrättslagen

2
 (FRL).  

  

Svenska sakrättsliga regler kräver nästan huvudsakligen ett tydligt
3
 sakrättsligt moment, såsom 

tradition, denuntiation, registrering eller dylikt, för att medföra ett sakrättsligt skydd. Trots detta 

finns det möjlighet att uppnå sakrättsligt skydd utan att något tydligt sakrättsligt moment 

genomförs, som vid reglerna kring fastigheter och byggnad på ofri grund, där det 

obligationsrättsliga momentet fungerar även sakrättsligt, d.v.s överlåtelseavtalet är i sig tillräckligt 

för att ge sakrättsligt skydd. 

  

Sakrätten är ett omfattande område vars förståelse kräver kunskap av andra juridiska områden 

såsom fastighetsrätt, obeståndsrätt och handelsrätt. För att kunna förstå de sakrättsliga reglerna för 

olika typer av egendom måste man ha en grundläggande kunskap av obligationsrättsliga regler för 

densamma. För att kunna förstå varför sakrättsliga regler skiljer sig så mycket mellan fast och lös 

egendom måste personen också förstå hur de förhåller sig till varandra och skiljer sig åt 

obligationsrättsligt.  

  

De sakrättsliga reglerna kan uppfattas som krångliga och svåra. Detta beror förmodligen på att de 

kan skilja sig mycket beroende på vad för slags egendom det handlar om, liksom vad för typ av 

transaktion som är för handen. De olika transaktionstyperna är pantsättning och överlåtelse, och 

som undergrupp till överlåtelse finns köp, byte och gåva. 

  

Det är stor skillnad mellan reglerna för fast och lös egendom. Trots att skillnaden är stor så finns det 

egendom som befinner sig vid gränsen mellan fast och lös egendom. Denna egendom brukar kallas 

lös sak och de sakrättsliga reglerna beträffande lösa saker kan bli en blandning av reglerna kring lös 

och fast egendom, exempelvis vid byggnad på ofri grund. Den vanligaste formen av byggnad på 

ofri grund är sommarstugor, men det finns även en hel del industribyggnader. Mer om det detta 

under ”4. Byggnad på ofri grund”. 

  

Byggnad på ofri grund föreligger när byggnaden ägs av ett rättssubjekt medan marken som 

byggnaden står på ägs av ett annat rättssubjekt. En nyare beteckning av samma förhållande är 

byggnad eller hus på annars mark. Denna typ av egendom räknas rättsligt sett till lös egendom. 

Detta innebär att köplagen är tillämplig vid köp av sådan egendom, t.ex vid fel i godset.
4
  

  

Byggnad på ofri grund tillhör gruppen lösa saker och de sakrättsliga reglerna förvånar eftersom de 

inte följer logiken hos de övriga sakrättsliga reglerna. Det sakrättsliga skyddet är i stor sett 

obefintligt; mer om det kommer under analysen och diskussion. De sakrättsliga reglerna beträffande 

byggnad på ofri grund har kritiserats av många etablerade jurister. Denna ologiska situation, som 

har varit densamma i så många år, har väckt mitt intresse för rättsområdet. 

  

                                                 
1 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre  

2 Förmånsrättslagen  (1970:979) 

3  Med tydligt sakrättsligt moment menas ett moment utöver avtalet 

4 SOU 1988:66 s 25 
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Byggnader på ofri grund är varken billiga att uppföra eller köpa. Därför borde reglerna vara 

tydligare och mer praktiskt anpassade till köparens och säljarens behov för att på så sätt göra det 

möjligt och säkert för den enskilda att förvärva sådan egendom. Byggnad på ofri grund räknas som 

fastighet beträffande fastighetstaxering
5
. 

  

Byggnad på ofri grund är en gammal typ av lös egendom som var vanlig under 1800-talet; trots att 

intresset för förvärvande av sådan egendom i dag har minskat kraftigt så finns det fortfarande 

många som äger en sådan egendom.
6  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att ge en överblick över de sakrättsliga reglerna samt att titta närmare på de 

sakrättsliga reglerna beträffande byggnad på ofri grund vid köp, pantsättning samt 

säkerhetsöverlåtelse, dvs. den dynamiska sakrätten. Säkerhetsöverlåtelse har i sitt yttre en 

köprättslig form, men har samma syfte som pantsättning, nämligen att fungera som säkerhet. Syftet 

är även att diskutera de problem som uppkommer till följd av att reglerna är olika för dessa 

transaktioner.  

  

1.3 Metod 
I detta arbete har den traditionella juridiska metoden tillämpats, d.v.s. studiet av de fyra rättskällorna 

lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin. Med anledning av att de sakrättsliga reglerna kring 

byggnad på ofri grund har utvecklas uteslutande från praxis har vissa rättskällor använts mer än 

andra.   

 

Uppsatsen analyserar de sakrättsliga reglerna om byggnad på ofri grund genom ett studie av några 

av de viktigaste rättsfallen, vilka lett till den rättspraxis som finns idag; vidare behandlas och 

analyseras den diskussion som har förts i doktrinen gällande de relevanta lagreglerna och rättsfallen.  

  

Gällande den allmänna delen om sakrätt har lagstiftning, praxis samt doktrin och till viss del 

förarbeten använts som rättskälla. Anledningen till att förarbeten i detta avseende inte behandlats 

särskilt utförligt är att syftet med denna del var att ge en överblick, varför det inte fanns något 

behov att behandla förarbeten.   

 

Vad angår gällande rätt beträffande byggnad på ofri grund har endast praxis, förarbeten – i stort sett 

endast offentliga utredning, SOU – samt doktrin använts. Anledning till detta är att lagstiftningen 

inte behandlar byggnad på ofri grund över huvud taget, varför det inte finns någon relevant lagtext 

eller proposition. Det framstår som att utredningar beträffande byggnad på ofri grund stannar vid 

SOU och inte går vidare för att bli proposition eller, i förlängningen, lagtext. 

 

1.4 Källkritik 
Många av källorna som har använts för uppsatsen är källor som är skrivna runt 1980-talet. Detta 

beror på att de sakrättsliga regler beträffande byggnad på ofri grund inte har ändrats på länge samt 

att den viktigaste praxisen inom området är från 1950-talet. Ett av de nyaste rättsfallen som 

behandlar frågan är från 1998, alltså 14 år gammal.
7
 Vad som utmärker praxis med relevans för 

                                                 
5 SKV 296 utgåva 18, Fastighetsavgift och fastighetsskatt 

6 SOU 1988:66, s 33 

7 RH 1998:34, sökning på www.zeteo.se (Norsteds Juridik) samt www.karnov.se, sökord ”byggnad på ofri grund/ 

http://www.zeteo.se/
http://www.karnov.se/
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uppsatsen är att rättsfallen ger knapphändig information och nästan obefintlig motivering till 

domarna.  Doktrinen har därför spelat en stor roll vid tolkningen av HD:s domar. 

  

Beträffande den allmänna beskrivningen av sakrätt har betydligt nyare källor använts med 

anledning av att det finns ganska mycket ny litteratur som behandlar området samt att en del regler 

har ändrats på senare tid, exempelvis regler kring stöldgods. 

 

1.5 Disposition 
För att skapa en grundläggande förståelse för det för uppsatsen centrala ämnet behandlas först 

kortfattat övriga sakrättsliga regler beträffande annan egendom än byggnad på ofri grund. Därefter 

avhandlas de sakrättsliga reglerna beträffande byggnad på ofri grund. Efter detta analyseras och 

diskuteras gällande sakrättsliga regler beträffande byggnad på ofri grund utifrån doktrin och praxis. 

Slutligen behandlas de förslag för ändring av rättsläget som ges i doktrin samt andra möjliga 

förslag. 

 

                                                                                                                                                                  
byggnad på annans mark”. 
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2. Allmänt om sakrätt 
För att ge läsaren en djupare förståelse skall de sakrättsliga reglerna behandlas i stort. Detta avsnitt 

kommer att behandla vilka kategorier egendomen delas in i, samt ge en överblick över de skydd, 

nämligen omsättningsskydd och borgenärsskydd, som finns inom sakrätten. Slutligen skall 

säkerhetsrätten behandlas och genom det beskrivs vad panträtten och säkerhetsrätten står för.  

2.1 Sakrätten och dess förhållande till andra rättsområden 
Förmögenhetsrätten delas in i obligationsrätt och sakrätt. Denna uppdelning styrs av 

konfliktsituations typ. Sakrätten intresserar sig för tredjemanskonflikter medan obligationsrätten 

hanterar konflikter inom det interna partsförhållandet. Detta leder till att sakrättsliga regler kan 

göras gällande gentemot envar medan obligationsrätten endast kan göras gällande mot en viss 

person.
8
 Sakrättens regler har utformats i lagstiftning och praxis utifrån ändamålsskäl.  

Utformningen utifrån ändamålsskäl innebär, i detta fall, att ett omsättningsskydd respektive 

borgenärsskydd finns i olika konfliktsituationer över egendom.
9
 

  

En annan viktig skillnad mellan sakrätt och obligationsrätt är att sakrättsliga regler är tvingande till 

sin karaktär då de reglerar tredjemanskonflikter utanför ett partsförhållande, vilket till sin natur 

skulle vara omöjligt att avtala om, till skillnad från vad som gäller inom obligationsrätten.
10

 

 

Sakrätten är ett utspritt rättsområde där det inte finns en sakrättslag. Den sammanhållande länken i 

sakrätten är en viss typ av konfliktsituationer mellan enskilda parter. Den sakrättsliga konflikten 

utmärks sålunda av två oberoende subjekt, nämligen A och C, som samtidigt gör gällande anspråk 

mot ett tredje, subjekt B.
11

 Den sakrättsliga konflikten kännetecknas av att olika personer har 

framställt motstridiga krav som inte kan tillgodoses samtidigt, mot samma egendom.
12

  
  

Det är viktigt att komma ihåg att sakrätten är relevant endast när det föreligger konkurrerande 

anspråk; exempel på sådana anspråk är äganderätt och fordringsrätt.
13

 Skillnaden mellan äganderätt 

och fordringsrätt behandlas närmare nedan, under avsnitt ”2.2 Olika typer av egendom”. 

  

Enligt flera författare har det i och med Hasslers bok ”Allmän sakrätt” blivit vanligt att inom 

sakrätten även behandla andra slags rättigheter än äganderätt, d.v.s även nyttjanderätter och 

fordringsrätter. Genom att uppmärksamma dessa rättigheter inom sakrätten undersöks även i vad 

mån rättigheterna är skyddade mot konkurrerande anspråk från tredje man på motpartens sida.
14

 

 

2.2 Olika typer av egendom 
Det svenska rättssystemet bygger på en grundläggande distinktion mellan fast egendom och lös 

egendom, där den lösa egendomen i sin tur indelas i undergrupper.  

 

Fast egendom definieras i 1:1 Jordabalken (JB) där man utgår från att fast egendom är jord indelad i 

fastigheter.
 
Till fastigheter finns fastighetstillbehör som behandlas under 2 kap JB.

 15
 Inskrivning av 

                                                 
8  Hessler, s 12 , Håstad s 15 

9  Andreasson, SvJT 2006 s 437 

10  Prause, s 9 

11  Millqvist, s 13 och Hessler, s 30 

12  Millqvist, s 13 

13  Hessler, s  37 

14  Håstad s 16 

15  Rodhe, s 5-6 
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fastigheter sker i fastighetsbok,19:1 JB.
16

 Fastighetsboken har numera ersatts med 

inskrivningsregister som förs med användande av automatisk databehandling enligt lagen om 

inskrivningsregister
17

.
18

 

  

Allt som inte är fast egendom räknas som lös egendom och inom den lösa egendomen skiljer man 

mellan:
19

 

 

1. Tomträtt och vattenfallsrätt 

2. Skeppsegendom 

3. Luftfartyg 

4. Lösören i allmänhet, skeppsegendom och luftfartyg undantaget 

5. Byggnad på ofri grund och andra fasta saker, såsom anläggningar 

6. Innehavarpapper och orderpapper 

7. Värdepapper i teknisk mening 

8. Enkla skuldebrev i allmänhet och öppna fordringar 

9. Rätt till gruva, närmare bestämt inmutningsrätt och rätt till utmål 

10. Andelsrätt i juridisk person 

11. Immaterialrätt, såsom upphovsrätt och patenträtt 

 

Egendomen som görs anspråk på kan vara individuellt bestämd egendom eller generiskt bestämd 

egendom där det ofta handlar om fungibel egendom såsom pengar. Vid fungibel egendom ligger 

inte intresset i saken, rättssubjektet är endast intresserat av att erhålla en sak av samma slag, 

exempelvis när man lånar pengar ska man lämna tillbaka samma summa, inte nödvändigtvis samma 

sedlar och mynt. Man brukar prata om äganderätt när man pratar om individuellt bestämd egendom 

och fordringsrätt när man pratar om generiskt bestämd egendom.
20

 

  

Det ovan nämnda har tagits upp för att belysa och ge en bild av vilka typer av egendom som finns 

inom sakrätten för att sedan gå över och diskutera närmare vad som gäller för byggnad på ofri 

grund. Det kommer även längre fram presenteras en kort beskrivning av de sakrättsliga momenten, 

vid vilket de olika typerna av egendom kort behandlas. Mer om det under ”3. De sakrättsliga 

momenten”.  

 

2.3 Statisk och dynamisk sakrätt 
Sakrätten har två perspektiv på hur saker skall skyddas sakrättsligt, nämligen den statiska och den 

dynamiska. Med den statiska sakrätten menas de regler som ger skydd för egendom när denna 

befinner sig i viloläge, exempelvis regler som ger egendomskydd vid äganderätt. Den dynamiska 

sakrätten reglerar skydd mot tredje man vid överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet, d.v.s. skydd 

mot tredje man som inte står inom parts- eller kontraktsförhållandet.
21

 Huvudfokus i denna uppsats 

är riktad mot de sakrättsliga reglerna vid överlåtelse och upplåtelse av byggnad på ofri grund, varför 

delfokus kommer att ligga på den dynamiska sakrätten.  

 

                                                 
16  SOU 1963:68 s 132 samt prop 1969:128 B s. 75 och 1097 

17  Lagen (1973:98) om inskrivningsregister 

18  Rodhe, s 6 

19  Rodhe, s 6-11 

20  Hessler, s 37-38 

21  Håstad, s 18 och Hessler s 15-16 
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2.4 Omsättningsskydd och borgenärsskydd 
Sakrätten förutsätter att det är minst tre rättssubjekt som är inblandade i en konflikt. De flesta 

författare inom sakrätten brukar illustrera detta med:
22

 

 

1. (A) – den rättmätige ägaren 

2. (B) – den som överlåtit egendomen utan att ha varit behörig att göra det eller ha varit 

behörig men inte uppfyllt det sakrättsliga momentet 

3. (C) – tredje man som har ett konkurrerande anspråk på den egendom som A påstår sig ha 

bättre rätt till.  

 

Den dynamiska sakrätten består av regler som syftar till att ge ett omsättningsskydd respektive ett 

borgenärsskydd: 

 

 Omsättningsskyddet innebär att förvärvaren får ett sakrättsligt skydd genom att i god tro ha 

fått egendomen i sin besittning. Enligt 3 § av lagen om godtrosförvärv av lösöre
23

 (GfvL) gäller 

detta inte stöldgods. Omsättningsskyddet gäller inte för alla typer av egendom, exempelvis finns 

inte något omsättningsskydd beträffande byggnad på ofri grund. Detta kommer behandlas 

närmare under ”4. Byggnad på ofri grund”. 

 

 Borgenärsskyddet innebär att B blivit försatt i konkurs eller blivit föremål för utmätning 

eller annan tvångsåtgärd och konflikten i dessa fall är mellan en förvärvare/deponent A och B:s 

övriga borgenärer C.
24

 Borgenärsskyddet består av regler som tar sikte på konflikten mellan 

olika borgenärers anspråk på gäldenärens tillgångar vid exempelvis utmätning och konkurs. 

Reglerna kring borgenärsskyddet syftar till att motverka skentransaktioner från gäldenärens sida 

där borgenärens rätt riskerar att gå förlorad. Borgenärsskyddet skall även motverka 

skentransaktioner så väl som efterhandskonstruktioner.
25

 Reglerna om borgenärsskyddet vid 

byggnad på ofri grund är ganska svaga eftersom det sakrättsliga skyddet uppnås genom 

avtalet,
26

 vilket i sin tur innebär att skentransaktioner lätt kan förekomma. Detta kommer 

diskuteras närmare nedan, under ”5. Analys” och ”6. Diskussion”. 

  

Sakrätten kan delas upp i fyra typer av fall, där de två första avser omsättningsskydd medan de två 

senare handlar om borgenärsskyddet. De fyra huvudfallen är godtrosförvärv från rätt ägare, 

dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskyddet till förvärvad 

egendom.
 27

 

2.4.1 Godtrosförvärv från rätt ägare 

 

A  B   C  

(rätt ägare) (obehörig i annat fall än stöld) (förvärvare) 

 

Bilden illustrerar när en obehörig person säljer något till tredje man. GfvL reglerar frågan. En 

förutsättning för användning av GfvL är att egendomen utgörs av lösöre, överlåtaren saknar 

behörighet och att det inte handlar om stöldgods samt att förvärvaren var i god tro vid 

                                                 
22  Zetterström, s 18-19, Hessler 29-31 samt Millqvist, s 13 

23  Lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 

24  Zetterström s 18-19 

25  Myrdal, s 40-41 

26  Håstad, s 249 samt NJA 1952 s 407 

27  Zetterström s 18-19 
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överlåtelsen.
28

 

2.4.2 Dubbeldispositioner 

 

A  B   C  

(förvärvare 1) (överlåtare) (förvärvare 2) 

 

Tvesalusituation handlar om när en överlåtaren säljer samma sak vid två tillfällen till olika personer. 

En sådan konflikt behandlas i Handelsbalken (HB) 1:5 som ger den först förvärvaren bättre rätt. 

Däremot får den som har egendomen i sin besittning bättre rätt, enligt GfvL, om han var i god tro.
29

 

2.4.3 Borgenärsskydd till utlämnad egendom 

 

A - - - - - - -  - B - - -  - - - -  - -   C  

(ägare, deponent) (depositarie) (B:s borgenärer) 

 

Borgenärer kan få separationsrätt till egendomen genom att anspråket är individualiserat, d.v.s ett 

visst föremål, samt identifierat, d.v.s att egendomen går att peka på. Saklån, hyra, deposition
30

, 

kommission samt återtagandeförbehåll medför vanligtvis separationsrätt på grund av att den 

ursprungliga äganderätten skall respekteras.
31

 

2.4.4 Borgenärsskyddet till förvärvad egendom 

 

A  B - - - - - - - - - -   C  

(förvärvare) (överlåtare)  (B:s borgenärer) 

 

A förvärvar egendom från B och blir skyddad mot B:s borgenärer genom tradition, i vissa speciella 

fall genom registrering, denuntiation, avtal samt enligt lag om märkt virke. Detta behandlas närmare 

under ”3. De sakrättsliga momenten”. 

 

2.5 Säkerhetsrätt 

2.5.1 Förmånsrättslagen 

Vid kreditgivning aktualiseras två saker, nämligen kreditvärdering samt kreditsäkerhet. 

Kreditvärdering innebär att kredittagarens möjlighet att betala tillbaka undersöks, medan 

kreditsäkerhet betyder att kreditgivaren får sälja en speciell egendom från kredittagaren om 

kredittagaren inte betalar tillbaka lånet. Även om det är viktigare nu för tiden med en god 

kreditvärdering, är kreditsäkerheter fortfarande väldigt vanliga. När man pratar om kreditsäkerhet är 

förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) av avgörande betydelse. Av FRL framgår dels vilka säkerheter 

som ger borgenären en prioriterad position, dels vilken ordningsföljd eller prioritet olika säkerheter 

har inbördes.
32

 FRL är en kompletterande lag till de sakrättsliga reglerna och syftar till att lösa 

tvisten om vem som har bättre rätt till egendomen när flera har sakrättsligt rätt till saken. 

                                                 
28  Jfr GfvL samt Zetterström, s 20 

29  Zetterström, s 38 

30  Begreppet innefattar alla situationer där redovisningsskyldighet kan uppkomma, se Zetterström, s 67 not 41 

31  Zetterström, s 66-67 

32  Millqvist, s 136 



8 

 

Förmånsrätten innebär företrädesrätt för fordran.
33

 FRL ger inte hela bilden av hur kreditsäkerhet 

kan anordnas eftersom den inte behandlar separationsrätt som är baserad på äganderätt, exempelvis 

i form av äganderättsförbehåll och leasing. 

  

FRL delar in förmånsrätten i särskilda och allmänna förmånsrätter. Den särskilda förmånsrätten 

innebär att en borgenärs fordran är förenad med ett avtal eller legalsäkerhet, vilket i sin tur ger 

företrädesrätt till betalning ur viss egendom, exempelvis vid pantsättning. Allmän förmånsrätt 

innebär att man har företrädesrätt till betalning ur all slags egendom i boet.
34 

Särskild förmånsrätt 

kan göras gällande både vid konkurs och utmätning, medan allmän förmånsrätt kan göras gällande 

endast vid konkurs.
35

 

 

2.5.2 Pantsättning  

Pantsättning innebär att låntagaren förstärker sitt löfte om att betala tillbaka genom att överlämna ett 

värdeföremål till långivaren som säkerhet för att löftet kommer att infrias.
36

 Panträtt och 

säkerhetsöverlåtelse och förhållandet dem emellan beträffande byggnad på ofri grund kommer att 

behandlas närmare under ”5. Analys” och ”6. Diskussion”. 

 

2.5.3 Säkerhetsöverlåtelse 

Säkerhetsöverlåtelse är ett annat problem som FRL inte behandlar.
37

 Säkerhetsöverlåtelse innebär 

att egendomen säljs med villkoret att köpet går tillbaka när lånet är betalt och att kreditgivaren inte 

har rätt att sälja egendomen vidare om kredittagaren fortsätter att betala tillbaka lånet enligt 

planerna.
38

 

                                                 
33  Zetterström, s 87 

34  Zetterström, s 87 samt Millqvist, s 137 

35  Zetterström, s 92 

36  Millqvist, s 141 

37  Millqvist, s 137 

38  Bergström, SvJT 1955 s 371 samt Karlgren, SvJT 1936 s 165 
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3. De sakrättsliga momenten 
Olika sakrättsliga moment används beträffande olika kategorier av egendom. Även typen av 

överlåtelse och upplåtelse spelar roll, exempelvis kan olika regler bli tillämpliga vid köp respektive 

gåva. De sakrättsliga momenten brukar vara samma vid köp som vid pantsättning, men så är inte 

fallet när det gäller byggnad på ofri grund.
39

 

  

När man pratar om sakrättsliga moment så ser det olika ut för fast och lös egendom. Detta gäller 

inte endast sakrätten utan även obligationsrätten där köp av lös och fast egendom vinner giltighet på 

olika sätt.
40

 Nedan behandlas lös och fast egendom var för sig, varefter en studie av reglerna som 

omgärdar byggnad på ofri grund presenteras. De sakrättsliga momenten som finns idag är 

inskrivning, för fast egendom, samt tradition, denuntiation, registrering, märkning och avtal för 

olika typer av lös egendom. 

 

3.1 De sakrättsliga momenten vid fast egendom 
Uppsatsen skall inte gå in närmare på vad som kännetecknar och får räknas som tillbehör till fast 

egendom eftersom det är ett omfattande område och anses vara grundläggande kunskap när man 

studerar juridik; i det fortsatta utgås därför från att läsaren har god kännedom om saken. För att öka 

förståelsen för de sakrättsliga reglerna beträffande fast egendom inleds med en jämförelse med lös 

egendom, där byggnad på ofri grund ingår. 

 

Gällande lös egendom är besittning, och således traditionsprincipen, av avgörande betydelse i 

många fall där det finns konflikter med tredje man. Traditionen är även en förutsättning för 

godtrosförvärv och panträtt i lösöre. I vissa fall kan registrering ersätta tradition
41

 som vid 

lösöreköp, skeppshypotek, företagshypotek men under alla omständigheter är det 

traditionsprincipen som är dominerande.
42

  

 

Med anledning av att det är svårare att konstatera besittning till fast egendom – till skillnad från vid 

lös egendom – är situationen annorlunda när det gäller fastigheter. För fastigheter har registrering i 

fastighetsbok, inskrivning, fått motsvarande betydelse som besittning till lös egendom.
43

 

Inskrivning är vad som sker när man sökt lagfart. 

 

Köp och gåva skall lagfaras medan nyttjanderätt och servitut skall inskrivas för att transaktionerna 

skall kunna skyddas mot tredje man.
44

 Det är även så att inskrivning i förening med god tro ger 

företräde när två förvärv konkurrerar med varandra.  

 

Besittning av fast egendom ger, i likhet med vad som gäller vid lösöre, ingen varaktig rätt till 

egendomen, den ger bara ett visst skydd mot andra som vill förfoga över egendomen till dess 

domstolen har sagt sitt.
45

  

 

Genom allt detta kan man konstatera att inskrivningen har avgörande betydelse för de sakrättsliga 

                                                 
39  NJA 1952 s 407 samt Millqvist, s 102-104 och 138-140 

40  Håstad, s 29 

41  Se 3.1.3 Registrering  

42  Bengtsson, s 7 

43  Bengtsson, s 7 

44  Bengtsson, s 7 

45  Bengtsson, s 16 
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konflikterna rörande fast egendom.
46

 

  

Reglerna om inskrivning
47

 gäller endast fast egendom samt vissa rättigheter som nyttjanderätt och 

pantsättning av fast egendom. Detta innebär att byggnad på ofri grund sakar reglering till 

sakrättsligt skydd genom inskrivning, vilket kommer behandlas närmare under ”6. Diskussion”.  

  

Som tidigare har nämnts behandlas byggnader och anläggningar som tillbehör till fastighet, enligt 

2:1 och 2 Jordabalken (JB). De räknas som tillbehör, enligt 2:4 JB, endast om markägaren och 

ägaren till byggnaden är samma rättssubjekt. Detta innebär att byggnad på ofri grund kan bli 

fastighetstillbehör om byggnaden och marken kommer i samma ägares hand.  

 

3.2 De sakrättsliga momenten vid lös egendom 
 

3.1.1 Tradition 

Med tradition avses i sakrättslig mening besittningsövergång av egendom. Begreppet härstammar 

från latinets traditio vilket betyder överlämnandet av saken.
48

 Med att ”tradition krävs” menas att 

egendomen skall traderas, flyttas, från säljaren till förvärvaren respektive från pantsättare till 

panthavare för att tredjemansskydd skall uppkomma. Genom tradition avskärs säljarens rådighet 

över egendomen, vilket idag anses vara det centrala kravet för att tradition skall anses ha skett.
49

 

Däremot kan i vissa fall säljarens rådighet avskäras utan att saken flyttas, t.ex. genom att nycklar 

flyttas från säljarens till köparens besittning. 

  

Innan 1835, när lösöreköplagen infördes, fanns det inget annat krav än ett avtal för att sakrättsligt 

skydd skulle uppkomma, d.v.s. avtalsprincipen gällde. Den nya lagen var ett resultat av att man 

ansåg att avtalsprincipen missbrukades i allt för stor omfattning genom skentransaktioner och 

genom att pantsättning skedde i form av skenöverlåtelser.
50

  

  

Tradition krävs vid överlåtelse av lösöre, löpande skuldebrev eller aktiebrev enligt 10 och 22 §§ 

lagen om skuldebrev
51

 (SkbrL) samt praxis gällande lösöre, mest relevant NJA 1925 s 130 och NJA 

1997 s 660. Traditionskravet vid överlåtelse av lösöre kan även härledas e contrário från lag om 

handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
52

.
53

   

 

Pantsättning av lösöre kräver tradition för sakrättsligt skyddad pant, 10:1 HB. Vid hypotekarisk 

panträtt, exempelvis företagshypotek, skall handlingen, enligt 1:3 lag om företagshypotek
54

, i sig 

överlämnas. Även pantsättning av byggnad på ofri grund kräver tradition, enligt NJA 1952 s 407.  

 

3.1.2 Denuntiation 

Denuntiation innebär att det sakrättsliga skyddet uppkommer genom att prestationsskyldig tredje 

                                                 
46  Bengtsson, s 9 

47  21 kap JB. 

48  Göranson, s 37 

49  Millqvist, s 107 

50  Hessler, s 239 

51  Lagen (1936:81) om skuldebrev 

52  Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

53  Millqvist, s 104-108 

54  Lag (2008:990) om företagshypotek 
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man denuntieras, underrättas, om överlåtelsen eller pantsättningen. Denuntiationsprincipen kan 

användas då lösöret förvaras hos tredje man. Syftet med denuntiation är samma som vid tradition, 

nämligen att det skall ske ett rådighetsavskärande. Denuntiation används också när egendomen inte 

kan vara i någons besittning i vanlig mening, exempelvis om egendomen är uthyrd och befinner sig 

hos tredje man. 

  

Enligt 31 § SkbrL krävs denuntiation vid överlåtelse av enkla skuldebrev och muntliga fordringar; 

beträffande fordringar tillämpas lagrummet analogt. Enligt praxis omfattar denuntiationskravet även 

egendom i tredje mans besittning, bostadsrättsföreningar samt andelar i handelsbolag och i vissa fall 

andel i sak.
55

 Denuntiation krävs även vid pantsättning av enkla skuldebrev; genom en analogvis 

tolkning av 10 och 31 §§ SkbrL omfattas även pantsättning av fordringar av denuntiationskravet. 

Pantsättning av lös egendom som innehas av tredje man kräver denuntiation, enligt lag om 

pantsättning av lös egendom som innehas av tredje man
56

.  

 

3.1.3 Registrering 

Registrering är ett giltigt sakrättsmoment vid överlåtelse av elektroniska finansiella instrument, 

enligt lag om kontoföring av finansiella instrument
57

 (LKF). Registrering är även sakrättsligt giltigt 

vid överlåtelse av skepp och flygplan enligt sjölagen
58

 (SjöL) samt luftfartslagen
59

 (LuftfartsL).  

Även för lösöre kan registrering vara sakrättsligt korrekt om den sker i enlighet med lag om handel 

med lösören
60

, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL), d.v.s. om egendomen lämnas 

kvar i säljarens besittning.  

  

Registrering krävs även vid pantsättning av skepp och luftfartyg, enligt SjöL och LuftfartsL. 

Detsamma gäller patent och varumärke enligt patentlagen
61

 och varumärkeslagen
62

. Registrering 

kan även ske enligt LKF.  

 

3.1.4 Märkning 

Märkning räknas som ett sakrättsligt moment vid överlåtelse av virke enligt lag om köparens rätt till 

märkt virke
63

. Lagen brukar inte tillämpas analogt varför det inte kommer att behandlas närmare 

här. 

 

3.1.5 Avtalet 

Tidigare, vid 1800-talets början, var avtalsprincipen utgångspunkt för sakrättsskyddet vid 

överlåtelse av lös egendom.
64

 När det gäller viss egendom är dock avtalsprincipen fortfarande 

gällande, exempelvis vid köp av byggnad på ofri grund enligt NJA 1952 s 407. Vid konsumentköp 

enligt 49 § konsumentköplagen
65

 har principen återinförts. Den första regeln är hämtad från 

reglerna om överlåtelse av fast egendom medan den senare är införd av konsumenthänsyn och är en 

                                                 
55  Millqvist, s 122-131 

56  Lag ( 1936: 88) om pantsättning av lös egendom som innehas av tredje man 

57  Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 

58  Sjölagen (1994:1009) 

59  Luftfartslagen (1957:297) 

60  Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören 

61  Patentlagen (1967:837) 

62  Varumärkeslagen (1969:644 

63  Lag (1944:302) om köparens rätt till märkt virke 

64  Hessler, s 239 

65  Konsumentköplagen (1990:932) 
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relativt ny regel som trädde i kraft 2002.  

  

Reglerna kring byggnad på ofri grund återkommer senare, i analysdelen. Det är av visst intresse att 

avtalet normalt sett ensamt inte kan anses vara tillräckligt för giltig pantsättning vid lös egendom.



 

13 

4. Byggnad på ofri grund 
Nedan kommer byggnad på ofri grund definieras samt en historisk beskrivning av förekomsten av 

byggnad på ofri grund ges. Det skall även beskrivas vilka sakrättsliga regler som finns beträffande 

byggnad på ofri grund.  

4.1 Definition av byggnad på ofri grund 
Begreppet byggnad på ofri grund innebär att byggnad eller anläggning ägs av en person som inte 

äger marken som byggnaden eller anläggningen står på. Enligt 2 kap JB, skall byggnader och 

anläggningar räknas som fastighetstillbehör om de ägs eller kommer i samma ägarens hand.
66

 Detta 

gör att byggnad på annans mark rättsligt räknas som lös egendom.
67  

  

Byggnader på annans mark är normalt fast placerade på den mark som ägs av annan än 

byggnadsägaren. Obligationsrättsligt innebär detta att det är köplagen som tillämpas vid köp av 

byggnad på ofri grund och inte JB.
68

 Problematiskt med byggnad på ofri grund är att den är, 

praktiskt sett mer lik fast egendom än lös egendom eftersom den sitter fast i marken, men teoretiskt 

sett oftast skall behandlas som lös egendom, d.v.s det är tänkt att man skall kunna lätt förflytta 

den.
69

 

 

4.2 Historiskt om byggnad på ofri grund  
Innan reglerna på byggnad på ofri grund behandlas skall det ges en kort beskrivning av orsakerna 

till att man väljer att bygga på annans mark.  

  

Anledningen har skiftat mycket under tiden, där utvecklingen har berott på sociala och ekonomiska 

faktorer. I dagens läge är byggnader på ofri grund ovanliga, då många föredrar att bygga på egen 

mark. Detta beror på att man vill säkra besittningsrätten till marken som äganderätten och 

tomträtten ger.
70

 Exempel på byggnader på ofri grund i dag är industribyggnader, bensinstationer, 

vissa byggnader vilka tillhör jordbruksarrendatorer, ett stort antal fritidshus, sportstugor och året -

runtbostäder, exempelvis villorna på Djurgården i Stockholm och höghusen vid Sergels torg under 

byggnadstiden.
71

 Enligt statistiken fanns det år 1963 över 100 000 fritidshus på arrenderad mark
72

,
 

år 1981 fanns det115 056
73

 samt år 2000 var antalet 28 754 
74

. Detta innebär en rejäl nedgång. Detta 

förhållande gäller inte endast fritidshus utan alla andra kategorier av byggnad på ofri grund, såsom 

permanenthus och industrienheter. Beträffande byggnader på ofri grund i allmänhet har siffran 

sjunkit från 137 397 år 1981 till 56 900 år 2000.
75

 Detta diskuteras närmare i ”6. Diskussion”. 

  

Under 1800-talet var det däremot vanligt att bygga på annars mark och det berodde oftast på att 

jordbruksarrendatorer tillförde egna hus på hemmanen, tjänstemän inom civil, militär och kyrklig 

förvaltning tillförde egna hus på löneboställena eller att nyttjanderättshavaren till marken ofta 

                                                 
66  Håstad, s 30-31 och 33 

67  Håstad, s 41 

68  SOU 1988:66, s 25-26 

69  Jfr SOU 1988:66, s 26 

70  SOU 1988:66, s  33 

71  Helander, s 589 samt Bergström, SvJT 1955 s 369 

72  SOU 1964:47 s 100 

73  SOU 1988:66, s 35 samt Ds 2001:21, s 13 

74  Ds 2001:21, s 14 

75  Ds 2001:21, s 14-15 
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byggde torp och backstugor.
76

  

  

En annan anledning som ligger bakom att byggnad på ofri grund var vanligare förr är en lag som 

behandlar utländska möjlighet att förvärva fast egendom, lag (1982:618) om utländska förvärv av 

fast egendom m.m., som hindrade utlänningar från att, utan ett särskilt tillstånd därom 

(förvärvstillstånd), äga mark i Sverige.
77

 Krav på förvärvstillstånd för utlänningar ändrades genom 

lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom och upphörde senare helt genom lag 

(1999:846) om upphävande av lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom. 

Detta ledde till att utlänningar fick en möjlighet att äga fast egendom och därför kunde välja bort att 

köpa byggnad på ofri grund och även äga marken på vilken byggnaden var uppförd.  

 

I dag är kolonilotter och fritidsboende de största grupperna av byggnader på annans mark medan 

byggnader som tidigare räknades som byggnad på ofri grund har i större utsträckning kommit i 

markägarens hand.
78

 Det har även blivit vanligare att uppföra kostsamma stugor på kolonilotter där 

marken ofta ägs av kommunen.
79

 

 

Anledningen till att det än i dag finns byggnader på ofri grund beror oftast på att markägaren inte 

vill göra sig av med äganderätten till marken, exempelvis att staten eller kommunerna inte vill göra 

sig av med äganderätten på grund av markpolitiska överväganden.
80

  

 

En anledning till att enskilda inte vill göra sig av med mark är att markägaren anser att den årliga 

arrendeavgiften på fastigheten är en löpande avkastning från marken. Arrendeupplåtelser kan även 

anses enkla och smidiga då man slipper kostnader för fastighetsbildning, lagfart o.s.v.
 81

 

 

4.3 Sakrättsliga regler beträffande byggnad på ofri grund  
Byggnad på ofri grund är ett område som saknar lagstiftning, vilket innebär att de sakrättsliga 

reglerna gällande byggnad på ofri grund fått sin giltighet främst från rättspraxis.
82

  

  

Reglerna i JB samt LkL om möjligheten till registrering för att uppnå ett sakrättsligt skydd av lösöre 

är inte tillämpliga, något som prövats bl.a. i rättsfallet NJA 1952 s 407.  I samma rättsfall kom HD 

fram till att besittningstagande är utan betydelse för byggnad på ofri grund, varför köpet blir 

skyddat genom avtalet.
83

 Detta kan ses som en tillämpning av den gamla sakrättsliga huvudregeln, 

att avtalsprincipen skall ligga till grund för ett sakrättsligt skydd.  

  

När det gäller pantsättning av byggnad på ofri grund krävs, enligt NJA 1954 s 455, tradition d.v.s. 

byggnaden måste överlämnas i panthavarens besittning för att ge ett sakrättsligt skydd.
84

 Detta 

innebär att byggnad på ofri grund kan utnyttjas som kreditunderlag utan att kredittagaren avstår från 

besittningen om pantsättningen kallas för överlåtelse.
85

 De sakrättsliga reglerna kring pantsättning 

av byggnad på ofri grund har lett till att säkerhetsöverlåtelse har blivit den dominerande formen för 

                                                 
76  SOU 1988:66, 33-35 

77  Jfr Prop 1992/93:71, s 12 

78  SOU 1988:66, s 33-35 

79  SOU 1988:66, s 34 

80  SOU 1988:66, s 34 

81  SOU 1988:66, s 34 

82  Helander, s 587 

83  Håstad, s 249 samt NJA 1952 s 407 

84  Helander, s 588 

85  Håstad, s 249-250 
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kreditsäkring av byggnad på ofri grund.
86  

  

En annan möjlighet att utnyttja byggnaden som kreditsäkerhet utan att behöva göra en 

säkerhetsöverlåtelse är genom företagsinteckning. Detta kräver dock att ägaren är sådan 

näringsidkare som kan få företagsinteckning i sin verksamhet och att byggnaden tillhör 

verksamheten.
87  

 

När byggnaden är uthyrd till tredje man kan kreditsäkerhet uppnås genom tradition av byggnaden 

till panthavaren – genom att överlämna nycklar – eller genom att överlämna åtkomsthandlingar, 

samt genom denuntiation till hyresgästen att byggnaden befinner sig i panthavarens besittning.
88

 

 

Enligt Helander finns det anledning att tro att det finns behov av att utnyttja byggnader på ofri 

grund som kreditsäkerhet eftersom det finns ett stort antal byggnader av detta slag som har ett 

betydande värde. Trots detta verkar det inte förekomma någon större mängd säkerhetsöverlåtelser. 

Detta kan bero på att ägaren till marken på vilken byggnaden står på också måste medverka.
89

 

Oavsett den sakrättsliga aspekten beträffande byggnad på ofri grund skall 

säkerhetsköpare/panthavare underrätta fastighetsägaren för samtycke för överlåtelse/pantsättning, ty 

detta krävs för ett sakrättsligt skydd för nyttjanderätt av mark och arrendeavtal.
90

  

  

En annan anledning kan vara att säkerhetsöverlåtelse av många uppfattas som en egendomlig och 

tveksam metod. Säkerhetsöverlåtelse är en ”tyst” säkerhetsrätt eftersom det inte utgörs av något 

sakrättsligt moment.
91

 Inom doktrinen pågår en diskussion huruvida säkerhetsöverlåtelse är samma 

sak som panträtt och, om samma regler därför bör gälla för bägge. Detta behandlas närmare under 

”5. Analys”. 

  

Intressant gällande byggnad på ofri grund är att man inte kan bli skyddad av godtrosförvärv genom 

besittningstagande.
92

 Det finns inte någon krav på denuntiation, tradition eller inskrivning, varför 

det inte heller kan bli tal om godtrosförvärv.
93

 Godtrosförvärv gäller för både lösöre och fast 

egendom. Vid lösöre sker detta genom GfvL medan för fast egendom är inskrivning och god tro 

avgörande för att fråga skall kunna bli om godtrosförvärv. 

 

                                                 
86  Göranson, s 400 

87  Helander, s 588 

88  Bergström, SvJT 1955 s 370 

89  Helander, s 589 

90  Helander, s 589, Bergström, SvJT 1955 s 375 samt Håstad, s 311 

91  Helander, s 589 

92  Håstad, s. 65, 77 och 87, RH 1998:34 samt Zackariasson, SvJT 2003 s. 770  

93  Undén, s 43 
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5. Analys 
Reglerna beträffande byggnad på ofri grund har i stort sett uppkommit och utformats genom 

rättsfall. Därför spelar vissa rättsfall stor betydelse för förståelsen av rättsläget. Således skall de 

rättsfall som har format dessa regler refereras, analyseras och sedan diskuteras med utgångspunkt i 

doktrinen. 

5.1 Analys av vissa betydande rättsfall  
De prejudikat som skall analyseras närmare är NJA 1952 s 407, NJA 1954 s 455, NJA 1982 not C 

82 samt två avgörande RH 1993:57 och RH 1998:34. Anledningen till att just dessa rättsfall valts är 

att rättsfallen har diskuterats mycket i litteraturen och har en avgörande betydelse för de sakrättsliga 

reglerna beträffande byggnad på ofri grund. De finns andra intressanta rättsfall som ger andra 

slutsatser än de ovan nämnda rättsfallen såsom NJA 1954 A 5. Anledningen till varför dessa rättsfall 

inte analyseras närmare här i uppsatsen är att de är ointressanta för dagens rättsläge eftersom 

praxisen har ändrats.  

  

Valet av RH 1993:57 och RH 1998:34 syftar till att belysa två relativt nya rättsfall inom området 

som egentligen inte kommer med någon ny information utan endast konstaterar att rättsförhållandet 

fortfarande gäller och är problematiskt. Även om det har gått 14 år sedan det senaste avgörandet har 

inte några nyare rättsfall eller avgöranden beträffande byggnad på ofri grund hittats.
94

 

 

5.1.1 NJA 1952 s 407 

Rättsfallet anger att säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund rättsligt betraktas som en vanlig 

överlåtelse vilket innebär att panträttens sakrättsliga regler inte tillämpas. Rättsfallet upplyser även 

om att godtrosförvärv, trots god tro, inte gäller vid överlåtelse av byggnad på ofri grund.  

  

Rättsfallet handlar om F som år 1942 hade överlåtit en byggnad på ofri grund åt KAW som säkerhet 

för ett lån. Säkerhetsöverlåtelsen var utformad på så sätt att det hade ställts samma krav som vid 

pantsättning, d.v.s. att byggnaden skulle gå tillbaka till F när lånet var betalt och att KAW inte hade 

rätt att sälja byggnaden vidare om F betalade tillbaka lånet. Trots detta sålde F byggnaden vidare till 

en tredje part. Detta kom till KAW:s kännedom men han reagerade inte på detta då han hade goda 

skäl att tro att F ändå skulle komma att betala tillbaka lånet. Senare, år 1946, när KAW förstod att 

han inte skulle få betalt, försökte han göra sin rätt till byggnaden gällande. I detta skede hade 

byggnaden efter F:s innehav varit föremål för sju olika överlåtelser innan den slutligen kommit i 

H:s hand. H var i god tro och kände varken till F eller KAW och hade inte heller anledning att 

misstänka att byggnaden som han hade köpt redan var säkerhetsöverlåten till någon annan.  

  

Trots att säkerhetsöverlåtelse av många jurister, bland annat Karlgren, betraktats som pantsättning, 

kom HD, i likhet med första och andra instansen, fram till att säkerhetsöverlåtelse skall behandlas 

som vilken överlåtelse som helst, varför endast de sakrättsliga reglerna beträffande överlåtelse av 

byggnad på ofri grund skall tillämpas. Reglerna om godtrosförvärv samt reglerna i 

lösöresköpsförordningen gäller inte för byggnad på ofri grund, därför kommer HD fram till att 

avtalet ensamt ger sakrättsligt skydd. HD tyckte inte heller att KAW:s sena åberopande av sin rätt 

till byggnaden medför att hans rätt förvinner. 

                                                 
94 Sökning på www.zeteo.se (Norstedts juridik) samt www.karnov.se, sökord ”byggnad på ofri grund/ byggnad på 

annans mark” 

http://www.zeteo.se/
http://www.karnov.se/
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Detta innebar att KAW hade bättre rätt till byggnaden och H förlorade sin rätt. HD:s avgörande är i 

likhet med de andra rättsfallen som behandlas i uppsatsen väldigt kort. HD motiverar sig inte heller 

särskilt väl, vilket har föranlett mycket kritik i doktrin.   

 

5.1.2 NJA 1954 s 455 

Detta rättsfall är ett plenimål, vilket behandlar de sakrättsliga skillnaderna mellan pantsättning och 

säkerhetsöverlåtelse. Rättsfallet är ganska långt och innehåller många detaljer. Rättsfallet kommer 

inte sammanfattas här i sin helhet utan endast de viktigaste delarna för uppsatsens ändamål skall 

behandlas.  

  

Elin sålde en byggnad på ofri grund till Stig. Stig, i sin tur, upprättade ett pantavtal till Elin, utan att 

tradition skedde. Stig sålde byggnaden vidare till ett företag, med avsikt att försäljningen skulle ha 

samma syfte som pantsättning; detta innebar att Stig pantsatt byggnaden till Elin genom pantavtal, 

utan tradition, samt pantsatt samma byggnad till ett företag genom en säkerhetsöverlåtelse, vid 

vilken inte heller skedde tradition. Därefter gick Stig i konkurs och de inblandade parterna tvistade 

om bättre rätt till byggnaden.  

  

HD:s majoritet (14 ledamöter av 23)
95

 kom, i likhet med HovR:n, fram till att säkerhetsöverlåtelse, 

oavsett avsikten med den, skall behandlas som ett vanligt köp, d.v.s. avtalet är tillräckligt för att 

medföra sakrättsligt skydd; pantsättning kräver tradition för att bli sakrättsligt giltigt. Företaget fick 

bättre rätt till byggnaden, eftersom Elins pantsättning inte var sakrättsligt giltig, medan det motsatta 

gällde företagets köpeavtal. 

  

Karlgren och sju andra ledamöter var av skiljaktig mening och menade att pantsättning skall 

behandlas som säkerhetsöverlåtelse, vilket skulle medföra att Elins pantsättning borde betraktas 

som sakrättsligt giltig, trots att tradition inte har skett.  

5.1.3 NJA 1982 C 82 

Rättsfallet belyser problematiken kring avtal som sakrättsligt moment och risken för 

skentransaktioner.  

  

Kronofogden förordnade utmätning av en fritidsbyggnad som tillhörde Viking W. Äganderätten 

hade diskuterats närmare under en förrättning där Viking W inte nämnde något om att byggnaden 

inte ägdes av honom. Dagen därpå meddelade Viking W kronofogden att byggnaden ägdes av hans 

mamma sedan ett tag tillbaka. Det visade sig att motprestation från mammans sida hade ägt rum.  

  

Eftersom inget tydde på att byggnaden har utnyttjats som förr av Viking W eller att det skett någon 

missuppfattning vid förrättningen, kom HD, till skillnad från Kronofogden och HovR:n, fram till att 

mamman hade bättre rätt till byggnaden.  

 

Föredraganden menade att även om köpet kan ha skett för att skydda byggnaden från utmätning 

utesluter det inte att avtalet varit allvarligt menat. HD kom fram till att det inte finns tillräckligt med 

bevis på att köpekontrakten upprättats för skens skull och därför fann att äganderätten tillkom 

mamman och att överlåtelsen var sakrättsligt giltig.  

                                                 
95 Totalt kallades 25 ledamöter där två av dem var frånvarande 
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5.1.4 RH 1993:57  

Detta avgörande behandlar tvesala av byggnad på ofri grund samt de sakrättsliga moment som krävs 

för sakrättsligt skyddad nyttjanderätt till markområde.  

  

Lars Å säkerhetsöverlät en byggnad på ofri grund till banken och denuntiation till markägaren om 

bankens förvärv av arrendet skedde. Lars Å sålde senare byggnaden till sina döttrar och 

denuntiation till markägaren skedde efter att Lars Å gick i konkurs. Banken valde att avstå från sin 

rätt till byggnaden och nyttjandeavtalet medan döttrarna begärde bättre rätt till bägge. 

  

Eftersom det inte finns något godtrosförvärv av byggnad på ofri grund och avtalet vid överlåtelse 

där säkerhetsöverlåtelse ingår är tillräckligt för att uppnå sakrättsligt skydd var banken, enligt 

HovR:n, rätt ägare till byggnaden och arrendeavtalet. HovR:n fann att, eftersom banken avstod från 

sin rätt till byggnaden och arrendeavtalet, döttrarnas förvärv var sakrättsligt giltig för byggnaden 

men inte för arrendeavtalet. HovR:n menar att förvärv av byggnad inte kräver denuntiation till 

markägaren, jfr. NJA 1952 s. 407, medan arrendeavtal gör det, jfr. NJA 1988 s. 257. Därför utmättes 

arrendeavtalet medan döttrarna fick erhålla byggnaden. 

 

5.1.5 RH 1998:34 

Även detta avgörande behandlar tvesala av byggnad på ofri grund samt de sakrättsliga moment som 

krävs för sakrättsligt skyddad nyttjanderätt till markområde.  

  

Maija-Liisa överlät sina byggnader på ofri grund och arrenderätten till området till företaget K. I 

kontrakten angavs att överlåtelsen skedde till säkerhet för Maija-Liisas betalningsskyldighet enligt 

ett skuldebrev å 130 000 kr; meddelande angående arrenderätten skickas till markägaren. 

Byggnaderna och arrenderätten skulle återgå till Maija-Liisa när skulden var till fullo betald. Två år 

senare, innan lånet var fullt betalt, sålde Maija-Liisa en av byggnaderna till Matti och denuntiation 

om arrenderätten skedde till markägaren. Därefter gick Maija-Liisa i konkurs och byggnaden som 

såldes till Matti blev utmätt av kronofogden för Maija-Liisas räkning. Matti överklagade beslutet 

hos TR:n och yrkade på bättre rätt till byggnaden än Maija-Liisas borgenär Wasa samt företaget K.  

 

TR:n och HovR:n kom fram till samma sak och argumenterade på samma sätt, nämligen att 

Företaget K hade bättre rätt till byggnaden eftersom avtalet, vid överlåtelse, är tillräckligt, samt att 

godtrosförvärv inte gäller för byggnader på ofri grund. De konstaterade även med stöd av bl.a. NJA 

1952 s. 407 att Maija-Liisas första upplåtelse, som inte var ett omsättningsköp utan ett förstärkt 

pantavtal, trots detta skall behandlas som omsättningsköp. HovR:n kom fram till att byggnaden inte 

kan utmätas för Maija-Liisas räkning eftersom hon är inte rätt ägare, därför kan inte Wasas 

fodringsanspråk mot Maija-Liisa göras gällande. HovR:n konstaterar att eftersom Wasa endast 

åberopade en exekutionstitel riktad mot Maija-Liisa personligen och inget om verkställighet mot 

Matti kan de inte heller göra annat än att konstatera att byggnaden inte kan utmätas för Maija-Liisas 

räkning. 

 

 



 

19 

5.2 Doktrinens behandling av rättsfallen  
Detta avsnitt behandlar kritiken mot gällande sakrättsliga regler beträffande byggnad på ofri grund 

med utgångspunkt från doktrin. Anledningen till detta är att doktrin är det enda området som 

behandlar frågan.
96

  

  

Utgångspunkten i diskussionen är säkerhetsöverlåtelsens förhållande till panträtten och 

omsättningsöverlåtelse men även reglerna om pantsättning och överlåtelse diskuteras. I stora drag 

behandlas Helanders, Hesslers, Karlgrens, Göranssons, Bergström och Walins syn på problemet och 

i viss mån deras förslag på förbättringar av gällande rätt.  

 

5.2.1 Omsättningsöverlåtelse samt säkerhetsöverlåtelse 

I rättspraxis har säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund kommit att godkännas utan något 

sakrättslig moment, till skillnad från vad som gäller vid pantsättning av byggnad på ofri grund, där 

tradition krävs. De äldsta fallen om säkerhetsöverlåtelse av byggnader på ofri grund är från 1800-

talet: NJA 1882 s 79, NJA 1885 s 298, NJA 1886 s 1 och NJA 1896 s 66.
97

 I dessa rättsfall har HD 

valt att se överlåtelser vilka borde ha betraktas som säkerhetsöverlåtelser som riktiga överlåtelser.
98

  

  

Förhållandet att köparens skydd mot en annan förvärvare av samma byggnad uppnås genom avtalet 

oavsett om det är fråga om omsättningsöverlåtelse eller en säkerhetsöverlåtelse, har cementerats 

genom rättsfallet NJA 1952 s 407. HD uttalade i rättsfallet att säkerhetsöverlåtelse är skyddad mot 

en senare förvärvare genom avtal.
99

 I detta rättsfall motiverades avtalsprincipen med att 

lösöreköpsförordningen
100

 inte var tillämplig på sådan egendom samt att det saknades utrymme för 

exstinktivt godtrosförvärv.
101

  

  

HD:s uttalande innebär att den som har köpt en byggnad på ofri grund aldrig kan vara säker på att 

hans förvärv är sakrättsligt giltigt oavsett om han har tillträtt byggnaden och/eller inte har någon 

anledning att misstänka att någon tidigare försäljning har inträffat.
102

 HD uttalade i rättsfallet även 

att säkerhetsköparens grundläggande rätt gällde även mot säljarens borgenärer.
103

 

 

5.2.2 Pantsättning samt säkerhetsöverlåtelse 

Rättsfallet NJA 1954 s 455 är ett plenimål som behandlar frågan kring pantsättning av byggnad på 

ofri grund. I målet kommer HD:s majoritet (14 ledamöter) fram till att pantsättning i byggnad på 

ofri grund behöver tradition för att bli giltig trots att säkerhetsöverlåtelse inte behöver det. Många 

författare menar att i praktiken är säkerhetsöverlåtelse samma sak som pantsättning.  

  

Författare som Helander, Karlgren och Bergström tillhör de som tycker att säkerhetsöverlåtelse och 

pantsättning är i praktiken samma sak och har exakt samma funktion.  Den enda skillnaden mellan 

                                                 
96  Helander, s 597-598 

97  Helander, s 590 samt Bergström, SvJT 1955 s 380 

98  Karlgren, s 186-187 samt Bergström, SvJT 1955 s 380-381 

99  Helander, s 590 samt Bergström, SvJT 1955 s 376 

100  Hessler, s 225 

101  Göranson, s 400 

102  Helander, s 590 samt Bergström, SvJT 1955 s 376 

103  Helander, s 590 
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de är terminologin,
104

 där pantsättning vid säkerhetsöverlåtelsen inte är uttrycklig utan förtäckt i 

köpets dräkt.
 105

 Rättsfallet från 1954 har kritiserats hårt eftersom det mer eller mindre innebär att 

pantsättning i byggnad på ofri grund är omöjlig om den kallas för pantsättning men är fullt möjlig 

om den istället kallas för säkerhetsöverlåtelse.
106

 Kritikerna menar att i Sverige är normalt inte 

parternas ordval helt avgörande för bestämningen av avtalstypen.
107

  Reglerna beträffande 

säkerhetsöverlåtelse gällande byggnad på ofri grund innebär att parternas terminologi i avtalet får 

avgörande betydelse.
108

 Det finns även mycket kritik mot godkännande av en säkerhetsrätt utan 

något krav på ett sakrättsligt moment utöver avtalet, då detta medför olika slags risker för 

överlåtelsens/gäldenärens övriga borgenärer samt att förvärvaren och förvärvarens borgenärer aldrig 

kan vara säkra att deras rätt inte försvinner om det dyker upp en okänd tidigare förvärvare.
109

  

  

Genom säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund har HD sanktionerat en tyst säkerhetsrätt som 

i praktiken innebär en sort pantsättning utan krav på sakrättsligt moment.
110 

  

Värt att nämna är att redan innan rättsfallet från 1954 fanns det möjlighet att utnyttja byggnad på 

ofri grund som säkerhet genom en tyst säkerhetsrätt, säkerhetsöverlåtelse. Rättsfallets syfte var att 

klargöra huruvida det var dags att godkänna pantsättning utan att ställa krav på sakrättsliga moment 

eftersom det gick att gå runt reglerna genom att kalla det för säkerhetsöverlåtelse.
111

  

  

Helander menar att en ändring av förhållandet av säkerhetsöverlåtelsens sakrättsliga moment skulle 

innebära en mycket överraskande och svårsmält praxisändring med svårbedömda ekonomiska 

effekter och många byggnader av stort värde kommer i sådana fall aldrig kunna utnyttjas som 

säkerhet. Samtidigt tycker Helander att HD borde ha tagit vara på tillfället och eliminerat det 

olyckliga beroendet av att använda rätt terminologi för att få sakrättsligt skydd. Han anser att HD 

borde ha godkänt panträtt i byggnad på ofri grund utan krav på sakrättsligt moment i likhet med 

säkerhetsöverlåtelsen. Enligt Bergström är en biverkan av en sådan bedömning som HD kommer 

fram till i rättsfallet från 1954 är att respekten för rättsordningen skulle undergrävas.
112

  

  

Med anledning av att HD:s majoritet inte gav någon motivering till sin bedömning finns det inte 

någon klar vetskap om hur HD har bedömt utan endast massa gissningar.
113

  

  

En förklaring till HD:s resonemang som diskuterats av bland annat Helander är att HD har velat 

ansluta sig till den allmänna uppfattningen att panträtt kräver tradition eller publicitet för att vara 

sakrättsligt korrekt. De kanske har syftat till att upprätthålla en skillnad mellan säkerhetsöverlåtelse 

och panträtt som senare praxis skulle ha diskuterat närmare.
114

 Karlgren, som tillhörde minoriteten i 

HD, tycker inte att en sådan tolkning är rimlig, ty HD har inte haft en sådan inställning att det 

handlar om två skilda saker. Han menar att HD:s inställning är otidsenlig och praktiskt stötande 

samt oförenlig med AvtL 37 §. Som stöd för sitt uttalande diskuterar Karlgren rättsfallet 

                                                 
104  Helander, s 591-592 samt Bergström, SvJT 1955 s 371 

105  Karlgren, SvJT 1936 s 167 

106  Helander, s 591-592 

107  Helander, s 591-592 samt Bergström, SvJT 1955 s 371 

108  Helander s 593 

109  Helander, s 591-592 

110  Helander, s 599 

111  Helander, s 592-593 

112  Helander, s 593 

113  Helander, s 594 samt Bergström, SvJT 1955 s 385 

114  Helander, s 594 samt Bergström, SvJT 1955 s 385 
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NJA 1954 A 5, som var avgjort kort dessförinnan, i vilket säkerhetsöverlåtelse inte hindrade att 

överlåtarens äganderätt till den försålda byggnaden på ofri grund utmättes för annan borgenärs 

räkning. Detta innebär att säkerhetsköpare i detta fall behandlades som panthavare och att HD inte 

tycker att det är någon skillnad på pantsättning och säkerhetsöverlåtelse.
115

   

  

Walin, som också deltog i avgörandet men tillhörde majoriteten, har framfört att för honom finns 

det en viss skillnad mellan säkerhetsöverlåtelse och pantavtal. I det första fallet, nämligen 

säkerhetsöverlåtelse, förlorar säljaren rätten att sälja egendomen vidare och köparen blir legitimerad 

att sälja egendomen vidare. Vid vanlig pantsättning kan pantgivaren utnyttja överhypotek genom en 

sekundärpantsättning men genom en säkerhetsöverlåtelse blir detta omöjligt. Enligt Walin skulle 

pantsättning utan krav på tradition innebära att ägaren skulle ha möjlighet att ingå en hel serie 

successiva tysta pantavtal och detta skulle vara synnerligen olämpligt.
116

  

  

Karlgren kritiserar Walin och menar att det inte finns någon hinder att samma problem skulle 

uppkomma vid säkerhetsöverlåtelse.  Enligt Karlgren är detta en fråga om en psykologisk spärr mot 

flerfaldigt utnyttjande av byggnad som säkerhet genom att säkerhetsöverlåtelse av många uppfattas 

som allvarliga. Han menar även att en sådan psykologisk spärr inte brukar vara bestående då 

rättsläget blir mer allmänt känt.
117

  

  

En annan förklaring till HD:s avgörande är att genom att det endast går att använda byggnader som 

kreditsäkerhet genom säkerhetsövetlåtelse medverkar det till att detta utnyttjande inte sker lika 

frekvent som om HD uttryckligen godkände pantsättning utan tradition.
118

 Helander menar att om 

detta är sant så skall det användas som kritik, eftersom gällande regler lägger hinder i vägen för 

pantsättning.
119

 

 

Bergström menar att rättsvetenskapsmännens starka reaktion mot HD:s dom från 1954 delvis kan 

bero på att dessa fäster så stor vikt vid rättssystemets estetiska struktur.120 Reglerna kring 

säkerhetsöverlåtelse och pantsättning av byggnad på ofri grund kan kännas främmande och följer ett 

annat mönster än vad man är van vid i juridiken, varför reaktionerna från juristerna blir starka. 

 

5.2.3 Teoretiska förlag för ett bättre rättssystem 

Intressant är att kritiken mot HD:s ståndpunkt i rättsfallet från 1954 i stort sett endast behandlats i 

doktrinen.
121

 Helander diskuterar om inte lagstiftaren borde ingripa och kanske diskutera 

möjligheten att införa ett annat sakrättsligt moment än tradition, såsom registrering som förutsätter 

giltigheten av en panträtt i byggnad på ofri grund. Vissa ansträngningar har redan gjorts genom en 

motion 1961 och två byggnadspantutredningar år 1977
122

 och 1984
123

. Utredningarna ledde till 

SOU 1984:22 som sedan ledde till prop. 1997/98:98 och senare till en utredning från 

Justitiedepartementet år 2001
124

, men hittills har inga ändringar skett.  

                                                 
115  Karlgren, s 203 samt Helander, s 594 

116  Walin, s 36 och 68, Helander, s 595, Jfr Hessler. s 226  

117  Karlgren, s 207 samt Helander, s 595 

118  Karlgren, s 208 samt Helander, s 597 

119  Helander, s 597 

120  Bergström, SvTJ 1955 s 387 

121  Helander, s 597 

122  Helander, s 598 och 599 

123  Ds 2001:21, s 27 

124  Ds 2001:21, s 5 
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Syftet med motionen från 1961 var att möjliggöra att nyttja byggnad på ofri grund som säkerhet på 

ett betryggande sätt.
125

 Byggnadspantutredningar från 1977 och 1984 föreslog att det skulle införas 

ett system för pantsättning av byggnad på ofri grund d.v.s. ett nyttjanderättsregister.
126

 Samma 

förslag behandlas av utredningen från Justitiedepartementet år 2001 med en annan utgångspunkt, 

nämligen ett elektroniskt register istället för ett manuellt samt nyttjandet av redan befintliga 

register.
127

 Mer om detta under ”5.2.4 Kreditsäkerhetsöverlåtelse i praktiken”.  

  

Hessler menar att den kvarvarande resten av avtalsprincipen är svår att försvara. Han säger vidare 

att det mycket väl går att knyta borgenärsskyddet till tradition.
128

 Frågan har åter varit prövad i NJA 

1982 not C 82 som rör skyddet mot säljarens borgenärer och inte tvesala som det tidigare rättsfallet. 

HD kommer i detta mål fram till att överlåtelseavtal träffades och diskuterar inte att det kunde 

handla om en skentransaktion, även om mycket tyder på detta. Det finns saker i rättsfallet som tyder 

på att gäldenären försöker undandra sina borgenärer den enda utmätningsbara tillgångar av värde, 

även om åtskilliga omständigheter i målet är oklara. Göranson skriver också om sitt oförstående 

inför varför rättsfallet har placerats i notisavdelningen, med tanke på att det är ett viktigt rättsfall, 

och på så sätt blir det svårare att få tag på.
129

 

  

Hassler tycker att det borde krävas besittning, tradition, som ett sakrättsligt moment vid överlåtelse 

av byggnad på ofri grund.
130

 Detta tycker Göranson kan bli orimligt i vissa fall, exempelvis när 

överlåtelse sker mellan familjemedlemmar, som i rättsfallet från 1982. Svårare blir det om det 

handlar om fritidshus som överlåts mellan familjemedlemmar. Göranson menar att ett traditionskrav 

vid överlåtelse mellan närstående sällan kan bli uppfyllt. Detta problem gäller inte endast byggnader 

på ofri grund utan också lösöre. Göranson kommer fram till att Hesslers förslag på traditionskrav 

för överlåtelse är olämpligt och inte ger borgenärerna någon bättre ställning än tidigare.  Däremot 

tycker han att det är rimligt att formulera ett avpassat traditionskrav för byggnader, inom ramen för 

vad som går att göra i praktiken.
131

  

  

Hessler har ett annat alternativ, nämligen denuntiation till markägaren genom en analogi av reglerna 

om enkla skuldebrev och egendom i tredje mans besittning. Denuntiation hos fordringsgäldenären 

är avgörande i sakrättsliga hänseenden vid fordringar i allmänhet och därför vore det vara rimligt att 

de också skall spela en viktig roll vid byggnader på ofri grund.
132

 Detta anser Göranson vara en 

dålig idé av ekonomiska skäl som han inte utvecklar närmare.
133

  

  

Även om denuntiation inte löser problemet helt, så krävs den för pantsättning och överlåtelse av 

nyttjanderätten till marken därför vore det rimligt att det skall även krävas vid 

överlåtelse/pantsättning av byggnad på ofri grund. Detta behandlas närmare under ”6. Diskussion”. 

5.2.4 Praktiska problem beträffande gällande rätt 

Det är inte vanligt att människor väljer att använda sina byggnader på ofri grund som säkerhet och 

                                                 
125  Helander, s 598 

126  Ds 2001:21, s 27 samt Prop 2002/03:57, s 12 

127  Ds 2001:21, s 27 

128  Hessler s 250 och 224 samt Göranson s 401 

129  Göranson, s 401-402 

130  Hessler, s 225 

131  Göranson, s 403 

132  Hessler, s 225 och 250 

133  Göranson, s 403 



 

23 

det används nästan uteslutet när byggnaden har avsevärt kreditvärde, exempelvis bostadshusen på 

kungl. Djurgården i Stockholm. Hos bankerna finns säkerhetsöverlåtelser som representerar 

betydande kreditvärden.
134

 

  

Det finns mycket information om räntevillkor för pantsättning i fast egendom men inte något om 

lån med säkerhetsöverlåtelse. Lån genom säkerhetsöverlåtelse innebär besvärligare administrativa 

förfaranden som kredittagaren får betala för.
135

  

  

Medlemmar i Svenska förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar har möjlighet att genom 

Swedbank ta ett kolonistlån där räntan kunde ha varit två procentenheter lägre om pantsäkerhet 

hade funnits. Koloniträdsgårsförbundet har i många år jobbat för bättre kreditmöjligheter för ägare 

av kolonistugor som nästan uteslutande är byggda på ofri grund. Av förbundets 27 000 medlemmar 

har 20 000 en stuga på ofri grund. Även Latbrukarnas Riksförbund uppger att det finns ett 

ekonomiskt intresse hos deras medlemmar att det ska finnas bättre kreditsäkerhet för byggnader på 

ofri grund, detta trots att jordbruksarrendatorer har möjlighet till företagsinteckning. För banker är 

ett pantsystem säkrare och billigare, varför de föredrar detta framför säkerhetsöverlåtelse.
136

  

  

När det gäller EU och reglerna i andra EU-länder så finns det starka behov av legal harmonisering 

inte minst gällande de sakrättsliga reglerna beträffande byggnad på ofri grund. I Danmark, Finland 

och Norge kan byggnad på ofri grund pantsättas genom olika offentliga register, motsvarande 

inskrivning i fast egendom i Sverige.
137

  

 

5.2.5 Praktiskt förslag för ett bättre rättssystem 

År 1984 lade Byggnadspantutredningen ett förslag på ett nyttjanderättsregister. På den tiden var 

datateknikens utvecklingspotential inte känd, vilket ledde till att utredningen förslog ett manuellt 

register som skulle föras av inskrivningsmyndigheterna. Kostnaderna för registrering skulle den 

enskilde betala genom expeditionsavgifter. Problemet var att det fanns risk att kostnaderna blev för 

höga för den enskilde, vilket ledde till att det blev praktiskt omöjligt att använda registren.  

  

I dag finns gott om möjligheter till dataregistrering, vilket skulle dra ner på kostnaderna rejält. Ett 

annat sätt att dra ner på kostnaderna är att använda redan befintliga register. Många byggnader på 

ofri grund är redan registrerade genom att de är skattepliktiga taxeringsenheter eftersom deras värde 

överstiger 50 000; om man använder denna databas som utgångspunkt för pantfångsten sjunker de 

administrativa kostnaderna mycket. Byggnader som inte är taxerade skulle då kunna registreras 

efter ansökan. Ett annat redan befintligt register som kan användas för pantregister är 

fastighetsregistrets byggnadsdel.  

  

Enligt Lantmäteriverket skulle ett sådant kompletterande register inte kosta mer än en miljon kronor 

för systemarbete/programmering, samt ca fem miljoner för handläggningssystemet. Dessa kostnader 

blir mycket lägre om man samordnar ett sådant system med utvecklingen av andra 

inskrivningssystem. Dessa kostnadsuppgifter är osäkra men ger en indikation på hur mycket pengar 

det kan behövas.
138

 

                                                 
134  Ds 2001:21, s 23 

135  Ds 2001:21, s 23 

136  Ds 2001:21, s 24-25 

137  Ds 2001:21, s 26 

138  Ds 2001:21, s 27-29 
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6. Diskussion 
Trots den starka kritiken mot de sakrättsliga reglerna gällande byggnad på ofri grund har det inte 

skett några förändringar. I dagsläget är det ytterst få rättsfall som kommer upp till domstolen. 

Kronofogden i Luleå
139

 uppger att det är ovanligt att de får ärenden som berör de sakrättsliga 

reglerna beträffande byggnad på ofri grund. De jurister som jobbar med sakrättsliga frågor hos 

kronofogden i Luleå har meddelat att de i sitt arbete inte har uppfattat de sakrättsliga reglerna 

beträffande byggnad på ofri grund som problematiska, av den enkla anledning att de sällan stöter på 

sådana ärenden. Samtidigt har vissa handläggare tyckt att handräckning/avhysning avseende 

kolonilotter och kronotorp i fjällvärlden är problematiska. Beträffande utmätning av lösöre kan det, 

enligt kronofogden, inte ske någon utmätning av byggnad på ofri grund eftersom en sådan 

utmätning innefattar endast flyttbara ting. Däremot skall kronofogden beakta möjligheten att utmäta 

nyttjanderätt till marken som husägaren kan ha. I sådana fall omhändertas gäldenärens 

arrendekontrakt och jordägaren underrättas enligt UB 6:3.
140

 

  

Det framstår som främmande att omsättningsskyddet inte gäller för byggnad på ofri grund på grund 

av att godtrosförvärv inte är möjligt för sådan typ av egendom. Det synes svårförklarligt varför det 

är så hårda regler beträffande byggnad på ofri grund när omsättningsskyddet finns för både lös och 

fast egendom. Det kan vara så att ledamöterna i HD har fokuserat allt för mycket på att skydda 

borgenärerna genom säkerhetsöverlåtelse och inte funderat på skydd i omsättningssituationer. 

  

Även borgenärsskyddet för byggnad på ofri grund är relativt svagt eftersom, vid köp, avtalet 

fungerar som sakrättsligt moment. Detta kan man ha förståelse för med tanke på att tradition skulle 

vara svårt att uppnå, och att även avtalet är sakrättsligt tillräckligt vid fast egendom. Däremot finns 

inskrivning för fast egendom som en vägledning vid uppkomst av sakrättsliga problem, exempelvis 

vid tvesala, eller när två rättigheter konkurrerar med varandra. För byggnad på ofri grund finns inte 

något motsvarande skydd.  

 

Man kan undra varför det inte finns några regler beträffande registrering för att uppnå sakrättsligt 

skydd vid överlåtelse och pantsättning. Det lär inte vara särskilt kostsamt att bygga ett sådant 

system. Danmark, Finland och Norge har sådana system och deras ekonomier avviker inte 

väsentligt från Sveriges. En registrering skulle medföra att reglerna kring byggnad på ofri grund blir 

lika begripliga och säkra som de sakrättsliga reglerna kring fast egendom. Det synes inte vara 

särdeles komplicerat att knyta an ett sådant till redan existerande register, att t.ex. i 

fastighetsregistret föra in en möjlighet att registrera de byggnader som uppförs på den aktuella 

fastigheten. 

 

Även om byggnad på ofri grund är lös egendom är den till sin natur väldigt lik fast egendom, främst 

genom egendomens svårt begränsade rörlighet. Det är därför rimligt att de sakrättsliga reglerna 

beträffande densamma är mer lika reglerna kring fast egendom och inte har sin utgångspunkt 

uteslutande i sakrättsliga regler om lös egendom. En tanke som väcks i samband med detta förslag 

är att det kan orsaka begreppsförvirring, d.v.s. det kan bli problematiskt att behandla byggnad på 

ofri grund som fast egendom när fråga är om sakrätt men som lös egendom när fråga är om 

obligationsrätt. Denna risk för förvirring får väl snarast anses försumbar: vid fastighetstaxering 

behandlas byggnad på ofri grund som fast egendom och att göra det inom ytterligare ett område 

kommer inte att medföra problem inom andra rättsområden; det är skillnad mellan sakrätt och 

obligationsrätt och det finns inte grund att påstå att reglerna inom ett område orsakar förvirring 

                                                 
139 Genom kontakt med enheten för summarisk process och verkställighet. 

140 Kihlgren, s 180 
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inom ett annat. 

  

Hassler förslår att tradition borde krävas som sakrättsligt moment vid överlåtelse av byggnad på ofri 

grund. För annan lös egendom är det tydligt vad tradition innebär, nämligen att egendomen flyttas 

från säljarens besittning till köparens och att ett klart rådighetsavskärande sker. Det är 

svåråstadkommet att uppnå tradition genom att flytta på eller tillträda byggnad; däremot kan ett 

rådighetsavskärande vara möjligt, exempelvis genom att säljaren lämnar från sig nycklarna till 

köparen. Att kräva att nycklarna överlämnas innebär bara att det blir svårt att bedöma huruvida ett 

rådighetsavskärande har skett, och det för med sig de problem som när avtalet används för att 

uppbringa ett sakrättsligt skydd: det innebär inte något skydd mot skentransaktioner och 

godtrosförvärv omöjliggörs.  

 

Om ovan nämnda förslag med registrering är för kostsamma eller inte går att genomföra, är det värt 

att diskutera Hesslers andra förslag, nämligen denuntiation till markägaren. Denuntiation krävs för 

åtgärder relaterade till nyttjanderätten till marken och skulle kunna användas som ett sakrättsligt 

moment för byggnaden. Fördelen med detta förslag är att vi får ett tydligt sakrättsligt moment vilket 

minskar risken för skentransaktioner. Nackdelen blir dock att markägaren får en typ av makt över 

byggnaden, trots att han inte har något med byggnaden att göra. Det vore orimligt att ge markägaren 

mer makt än det som behövs när det finns andra lösningar som är effektivare, nämligen inskrivning. 

Det är ävenså att detta skulle medföra orimliga krav på fastighetsägaren att behöva hantera 

meddelanden i frågor som han inte har med att göra, och att han skall utgöra en typ av bevismoment 

vid t.ex. processer vid kronofogden, lantmäteriet eller domstolarna.  

  

Man kan ju undra vad HD:s syfte är med att göra pantsättning av byggnad på ofri grund nästintill 

omöjlig genom att kräva tradition. Jag håller med Karlgren när han menar att det sakrättsligt inte 

blir mer skyddande att använda begreppet säkerhetsöverlåtelse istället för pantsättning. Inom praxis 

behandlas säkerhetsöverlåtelse och pantsättning olika när allt är detsamma förutom ordvalet. Det är 

väldigt frustrerande att valet av begrepp ensamt skall styra vilka sakrättsliga moment som blir 

aktuella. Det är ett sätt att förvirra ickejurister och göra dem osäkra och bygga en mur mellan de 

sakrättsliga reglerna och den enskilde individen
141

. Det är kostsamt med juridisk rådgivning och 

många kan uppfatta jurister som svårförstådda och motsägelsefulla. Med de här obegripliga reglerna 

blir inte saken lättare.   

  

Som det har konstaterats tidigare, under avsnitt 4, har antalet byggnader på ofri grund sjunkit 

mycket de senaste åren. Siffran har nästan halverats på tio år mellan 1990- och 2000-talet. Tyvärr 

har det inte funnits någon statistik från senare år, förmodligen har antalet byggnader sjunkit eller är 

fortfarande lika lågt. Detta visar på hur människor gör i praktiken för att undvika problemet, 

nämligen att avstå från allt som har med byggnad på ofri grund att göra.
142

  Detta tyder på att den 

svenska juridiken är otillräcklig i detta hänseende och att lagstiftaren borde agera. Det är synd om 

byggnad på ofri grund avvecklas från vårt land som ett resultat av dåliga rättsregler.  

  

Mitt förslag för att lösa problemet kring omsättningsskyddet, borgenärsskyddet och 

begreppsförvirringen som finns för pantsättning och säkerhetsöverlåtelse är att inskrivning skall 

införas för både pantsättning och överlåtelse. Detta kan ske smidigt genom att befintliga registrer 

används för att kunna dra ner på kostnaderna. Varken denuntiation eller tradition är lämpliga 

eftersom de inte löser hela problemet och dessutom orsakar andra problem.   

 

                                                 
141  Jfr Bergström, SvJT 1955 s 385 

142  Jfr Helander, s 597 
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6.1 Slutsats 
Det finns en rimlig lösning som löser problemet på ett effektivt och inte allt för kostsam sätt, 

nämligen inskrivning genom användning av redan befintliga register. Inskrivning kan användas för 

både överlåtelse och pantsättning. Detta skulle både lösa problemen som vi har idag kring 

omsättningsskyddet och borgenärsskyddet samt möjliggöra och ställa rimliga krav på pantsättning.  

 

Även om jag inte är riktigt intresserad av att skaffa mig byggnad på ofri grund, tycker jag att det 

vore ytterst beklagligt om denna form av egendom försvinner på grund av att lagstiftaren har varit 

ointresserad och i praktiken omöjliggjort en sådan form.  
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