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Abstract 
In 2004, a new legislation made it possible to form three-dimensional properties. A 
three-dimensional property consists of a closed volume and unlike a traditional 
property; a three-dimensional property is defined both vertically and horizontally. The 
fact that a three-dimensional property consists of a closed volume means that it can 
erode a traditional property. A three-dimensional property can therefore be located on 
top of a traditional property. This has been proven to be useful in cases where there is 
a commercial mall with residential units on the roof. Whether the residences were 
already built on top of the mall before the legislation came or if they were added 
through new construction or remodeling after the legislation, the ability to create 
three-dimensional properties has been proven to be useful when separating two types 
of activities from each other. The hard part is to implement this in practice in a way 
that satisfies the effective management of each activity. 
 
This thesis aims to investigate the interaction measures that need to be resolved in a 
building that houses a mall with residences on the roof. Furthermore, this thesis will 
show the potential advantages of residences on top of a mall and any difficulties that 
projects of this nature can lead to and how they in that case can be resolved. Three 
case studies have been selected, as they all are malls with residences on the roof. The 
malls we have chosen to examine are Fältöversten, Kista Galleria and Mall of 
Scandinavia, all located in the Stockholm County. As a basis, reviews of existing 
literature in the field have been carried out. Besides literature, practical knowledge 
have also been gathered from numerous interviews with property owners, the 
National Land Survey and consultants working with three-dimensional properties. 
 
In order to create a three-dimensional property there are some special requirements, 
which only apply to three-dimensional properties, that need to be fulfilled. The 
specific requirements are mentioned in Chapter 3, 1 a § Real Property Formation Act, 
and include that the action must be justified by the establishment’s construction and 
use, and also that it leads to a more effective management or securing financing or 



 
 
 
 

 

execution of the establishment. Especially facility management seems to be a strong 
reason why three-dimensional property formation is used. Commercial managers who 
do not want to manage residential housings see it as a way to create a more effective 
management for the property. 
 
Another of the special requirements of three-dimensional properties is that the 
property must be ensured the necessary rights for it to function in an effective manner. 
How to solve these rights is different but the result is decided in the cadastral 
procedure when three-dimensional properties are formed. In principle, one can say 
that there are four different ways to solve these rights and it is through demarcation, 
formation rights of easements, formation of joint facility and use of the neighbor 
rules. The general perception of the participants we interviewed seems to be that 
jointly owned facilities is a solution that is rather not used because it means that you 
have to cooperate with another party when making decisions, which can have 
negative consequences for the effective administration. Ideally, they see that as much 
as possible of the technical supply is separated and only supplies one of the 
properties. Ideally, when you have two properties on top of one another they should 
be two entirely separate properties except for sharing the supporting structure. 
 
A number of the participating respondents in the interviews have a positive view of 
projects of this type and are confident that we will be seeing more of it in the future as 
it becomes more difficult to get hold of good buildable land in Stockholm. They think 
the positive aspects that residences on top of a mall bring, outweigh any difficulties 
and problems that may arise from it. We are positive that more malls will have 
residences on the roof; as it seems like the right way to develop traditional mall areas 
and make them more accessible and attractive. What we can recommend for projects 
of this type is to carefully consider what kind of rights the property needs to be 
ensured in the cadastral procedure to prevent future problems. 
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Sammanfattning 
År 2004 kom en ny lag som gjorde det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter. 
En sådan fastighet består av en sluten volym som, till skillnad från en traditionell 
fastighet, är avgränsad både vertikalt och horisontellt. Det faktum att en 
tredimensionell fastighet utgörs av en sluten volym innebär att den urholkar en 
traditionell fastighet. Det innebär att en tredimensionell fastighet är lokaliserad inom 
en traditionell fastighet. Detta har bland annat kommit visa sig vara användbart i de 
fall man har en byggnad bebyggd med en kommersiell galleria med bostäder på taket. 
Oavsett om bostäderna fanns på gallerian innan lagstiftningen kom eller om de 
tillkommit genom ny- eller tillbyggnad efteråt har möjligheten till tredimensionell 
fastighetsbildning visat sig användbar för att åtskilja två verksamheter från varandra. 
Det svåra blir att genomföra detta rent praktiskt på ett sätt som tillfredsställer en 
effektiv förvaltning för respektive verksamhet. 
 
Detta arbete har till syfte att utreda vilka samverkansåtgärder som måste lösas i en 
byggnad som huserar en galleria med bostäder på taket. Vidare har undersökts vilka 
potentiella fördelar som finns med bostäder på en galleria samt eventuella svårigheter 
som projekt av den här typen kan medföra och hur dessa i så fall lösts. Tre fallstudier 
har valts som alla är gallerior med bostäder på taket. De gallerior vi valt att undersöka 
är Fältöversten, Kista galleria och Mall of Scandinavia, alla belägna i Stockholms län. 
Som grund för arbetet har en genomgång av befintlig litteratur inom området 
genomförts. Utöver litteratur har praktisk kunskap inhämtats från ett flertal intervjuer 
med fastighetsägare, Lantmäteriet och konsulter verksamma inom tredimensionell 
fastighetsbildning.  
 
För att en tredimensionell fastighet ska få bildas krävs det att fastigheten uppfyller ett 
antal speciella krav, utöver de krav som ställs på en traditionell fastighet vid 
fastighetsbildning. De speciella kraven finns nämnda i 3 kap 1a § FBL och innefattar 
bland annat att åtgärden dels ska vara motiverad med hänsyn till anläggningens 



 
 
 
 

 

konstruktion och användning, dels att den leder till en mer ändamålsenlig förvaltning 
eller tryggar finansieringen eller utförandet av anläggningen. Just förvaltningen 
verkar vara en stark anledning till varför man väljer att tredimensionellt 
fastighetsbilda en fastighet. En kommersiell förvaltare som inte är intresserad av att 
förvalta bostäder ser det som ett sätt att skapa en mer ändamålsenlig förvaltning av 
fastigheten.   
 
Ett annat av de speciella villkoren för tredimensionella fastigheter är att fastigheten 
måste tillförsäkras de rättigheter som är nödvändiga för att den ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. Hur man löser dessa rättigheter är olika men resultatet fastslås i 
förrättningen när den tredimensionella fastigheten bildas. I princip kan man säga att 
det finns fyra olika sätt att lösa dessa rättigheter på och det är genom gränsdragning, 
bildande av servitut, inrättande av gemensamhetsanläggning och användande av de 
grannerättsliga reglerna. Den generella uppfattningen hos de aktörer vi intervjuat 
verkar vara att gemensamhetsanläggningar är en lösning man helst inte använder sig 
av eftersom det innebär att man måste samarbeta med en annan part vid 
beslutsfattande, något som kan ha negativa konsekvenser för en effektiv förvaltning. 
Helst ser de att så mycket som möjligt av den tekniska försörjningen är åtskild och 
endast försörjer en av fastigheterna. Det optimala när man har två fastigheter ovanpå 
varandra verkar därför vara att det är två helt separata fastigheter så när som på den 
bärande konstruktionen.  
 
Ett flertal av de intervjuade personerna har en positiv bild av projekt av den här typen 
och är övertygade att vi kommer få se mer av det i framtiden allt eftersom det blir 
svårare att få tag på bra byggbar mark i Stockholm. De tror att det positiva som 
bostäder ovanpå en galleria medför väger tyngre än eventuella svårigheter och 
problem som kan uppstå i och med det. Vi ser positivt på att fler gallerior får bostäder 
på taket, det verkar som rätt sätt att utveckla traditionella galleriaområden och göra 
dem mer tillgängliga och attraktiva. Det vi kan rekommendera vid projekt av den här 
typen är att noga tänka efter vad en verksamhet behöver tillförsäkras för rättigheter 
redan under förrättningen för att förhindra framtida problem.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Städer med stor inflyttning ställs konstant inför problemet att det inte byggs nya bostäder 
i samma takt som inflyttningen till staden sker vilket medför att staden drabbas av 
bostadsbrist. Vid planering av stadens fortsatta utveckling ställs man då inför frågan om 
man ska fortsätta exploateringen i stadens utkanter eller förtäta de befintliga områden 
som finns inom staden. En förtätning av staden kan innebära att det blir en större 
blandning av kommersiell verksamhet, kontor och bostäder mot tidigare. Att förtäta en 
stad kan också innebära nyexploatering på obebyggda områden mellan befintlig 
bebyggelse eller att man bygger nytt på befintlig bebyggelse. I områden som är 
tätbebyggda finns det en önskan att behålla den grönyta som finns, så när man inte kan 
bygga nytt på marken måste man hitta alternativa lösningar för exploatering. En lösning 
kan då vara att bygga på redan bebyggda fastigheter med ytterligare bebyggelse på 
höjden.1 
 
För lite mer än tio år sedan, 1 jan 2004, infördes det i svensk lag en möjlighet att dela in 
fastigheter i mer än två dimensioner. Detta genom så kallad tredimensionell 
fastighetsbildning (3D-fastighetsbildning). En tredimensionell fastighet (3D-fastighet) är, 
till skillnad från en tvådimensionell fastighet, avgränsad både vertikalt och horisontellt. 
Det rör sig alltså i dessa fall om en avgränsad volym och inte enbart en avgränsad area. I 
städer med tätare bebyggelse är det vanligt att flera verksamheter delar på utrymmet i en 
fastighet. Det är inte ovanligt att en fastighet har ett tunnelbanesystem i underjorden, en 
galleria i markplan och bostäder överst. Då olika verksamheter kräver olika form av 
förvaltning kan man, istället för att en fastighet med flera verksamheter ska tvingas 
förvaltas av samma ägare, stycka av delar av fastigheten och skapa egna fastigheter av 
dessa. Innan lagen infördes löste man traditionellt de fastighetstekniska problemen med 
hjälp av gemensamhetsanläggningar, servitut och komplicerade avtal. En av 
förhoppningarna med lagens införande var att det skulle blir lättare att förtäta städer 
eftersom man möjliggjorde för städer att förtätas på höjden när utrymmet på marken är 
begränsat. Genom 3D-fastighetsbildning är det idag därför möjligt att skapa en 
bostadsfastighet på taken till kommersiella fastigheter.  
 
Den funktionalistiska stadsplaneprincipen som i stor utsträckning präglade Stockholms 
utbyggnad under mitten av 1900-talet innebar att bostäder och arbetsplatser skulle ligga 
separerade från varandra.2 En sådan uppdelning skapar en segregerad stad där områden 
med arbetsplatser ligger öde under helger och kvällar medan stora bostadsområden blir

                                                
1 Larsheim M, Vertikal förtätning- en del av ett hållbart stadsbyggande? (2007), s.4 
2 Lindgren S, Handbok i fysisk planering (1995), s.37 
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så kallade sovstäder under dagarna.3 När man förtätar på höjden är det vanligt att man 
bygger på byggnader som inrymmer kontorsverksamhet med ytterligare våningar 
inrymmande kontorsverksamhet. En negativ faktor med att inrymma samma verksamhet 
i de påbyggda våningsplanen som i stamfastigheten, alltså att man bygger på med 
kontorsverksamhet på en redan befintlig kontorsbyggnad, är att man då inte utnyttjar den 
potential till funktionsintegrering som vertikal förtätning kan medföra.4  
 
Gallerior kan idag i stor utsträckning ligga isolerade från bostadsbebyggelse omringade av 
stora parkeringsytor, något som tenderar att göra dem till otrygga platser på kvälls- och 
nattid. När få människor rör sig i ett område kan det upplevas som negativt både för de 
personer som rör sig i närheten och för ägaren till gallerian eftersom gallerian då i större 
utsträckning kan bli utsatt för vandalisering och kriminalitet. Genom att på ett mer 
effektivt sätt blanda kommersiella ytor med bostäder minskas otryggheten för båda 
parter och en mer levande stadsyta skapas. Detta kan till exempel åstadkommas genom 
att man bygger bostäder ovanpå gallerior.  

1.2 Syfte 
Denna uppsats har till syfte att utreda hur samverkan vid tredimensionell 
fastighetsbildning i en byggnad med galleria och bostäder kan lösas juridiskt. 
Utöver att ta reda på ovanstående är uppsatsens syfte att bringa klarhet i vilka eventuella 
svårigheter fastighetssamverkan kan innebära för berörda fastighetsägare samt vad ägare 
till gallerior kan se som fördelar och nackdelar med att ha en bostadsfastighet på taket till 
sin galleria.   

1.3 Metod 
För att få en bred grund om hur tredimensionell fastighetsbildning fungerar samt vilken 
sorts fastighetssamverkan som är aktuell i blandfastigheter har främst studier av litteratur 
och lagstiftning inom området för 3D-fastighetsbildning gjorts. För att se hur dessa 
regler tillämpats i praktiken utfördes en fallstudie där tre gallerior med en 3D-
bostadsfastighet på taket studerades. De gallerior som behandlades var Mall of 
Scandinavia, Fältöversten och Kista Galleria. Dessa utgör exempel på tre olika modeller. 
Mall of Scandinavia är under uppbyggnad just nu och där ägs bostadsdelen redan innan 
bostäderna är färdigbyggda av en annan ägare än gallerian. Kista Galleria och 
Fältöversten byggdes båda innan lagen om tredimensionell fastighetsbildning infördes 
men med skillnaden att Fältöverstens bostadsdel såldes till en bostadsrättsförening 
medan Kista Gallerias bostadsdel fortfarande ägs av samma företag som gallerian.  
 
De tre fallen valdes på grundval att det var intressant att studera den tredimensionella 
fastighetsförrättningen i de fall man har en nybyggd galleria med bostäder och en 
befintlig galleria med bostäder. Vidare var dessa objekt intressanta eftersom 

                                                
3 Bogale, D och Paluchiewicz, P, Etage på tak – förätning av innerstadsbebyggelse – ett exempel från 
Stockholm, (2011), s.4 
4 Larsheim, (2007), s. 10 
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bostadsfastigheten i ett fall var i annan ägares hand innan fastighetsförrättningen, i ett fall 
såldes efter fastighetsförrättningen och i ett fall behölls i samma ägares hand.  
 
För att studera hur respektive galleria löst samverkansåtgärderna har berörda 
förrättningsakter studerats. Slutligen har ett antal intervjuer gjorts för att undersöka vilka 
problem och fördelar som finns med tredimensionella bostadsfastigheter ovanpå 
gallerior. Intervjuerna genomfördes i form av en dialog där utgångspunkterna var ett 
antal, av oss, förutbestämda ämnen varvid intervjufrågorna inte kommer att redovisas i 
uppsatsen. Inledningsvis intervjuades fastighetsägarna till de valda galleriorna, Unibail-
Rodamco som äger Mall of Scandinavia, AMF Fastigheter som äger Fältöversten och 
Citycon som äger Kista Galleria. Utöver berörda fastighetsägare intervjuades Björn de 
Maré vid Lantmäterimyndigheten i Stockholm och Olof Sjöblom tidigare lantmätare vid 
Lantmäterimyndigheten i Stockholm då de har stor erfarenhet och kunskap om 3D-
fastighetsbildning, samt var delaktiga i fastighetsförrättningarna i Kista Galleria och 
Fältöversten.  Vidare intervjuades NAI Svefa då de i rollen som konsulter har stor 
erfarenhet från 3D-fastighetsbildning men ur ett annat perspektiv än Lantmäteriet. Peab 
Bostad har intervjuats i rollen som byggherre och ägare av bostäderna ovanpå Mall of 
Scandinavia. 

1.4 Avgränsning 
Galleria definieras som benämning på byggnad som inrymmer ett flertal olika butiker.5 
Denna uppsats fokuserar på gallerior i Stockholm då bostadsbristen är högaktuell i 
Stockholm, samtidigt som planer för nya gallerior ständigt sker. Utöver att uppsatsen 
avgränsas till Stockholm har den avgränsats till att fokusera på gallerior med en 
tredimensionell bostadsfastighet på taket. I den fallstudie vi studerat har utgångspunkten 
varit samverkansfrågor. Från de studerade förrättningarna har vi fått information om 
vilken samverkan som krävts och på vilket sätt det lösts juridiskt. Under intervjuerna har 
tonvikten legat på vilken påverkan samverkan kan ha på förvaltningen av gallerian.  
 
Uppsatsen behandlar främst de juridiska aspekterna såsom förutsättningarna för 
tredimensionell fastighetsbildning samt vilka krav som finns på tredimensionella 
fastigheter. Uppsatsen behandlar således inte de tekniska förutsättningarna för 
påbyggnadens konstruktion.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med att definiera skillnaden mellan hur en traditionell fastighet 
avgränsas och hur en 3D-fastighet avgränsas. Vidare beskrivs de villkor som gäller för 
fastighetsbildning och vilka specifika villkor som gäller för 3D-fastighetsbildning.  
 
I kapitel 3 behandlas fastighetssamverkan, både vilka former av rättighetsupplåtelser som 
finns och vilka samverkansområden som är viktiga. Även de grannelagsrättsliga reglerna 

                                                
5 Nationalencyklopedin, Galleria, hämtad 2014-05-11 från. 
http://www.ne.se/lang/galleria/179542, 
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behandlas i kapitel 3. Det ges även en kort översikt om vilka bestämmelser som finns för 
gränsdragning i lagstiftningen. 
 
Fallstudien presenteras i kapitel 4. Där redovisas vilka förrättningar som studerats och 
hur de studerats samt vilka metoder som använts för olika typer av samverkansfrågor. 
Även resultat från intervjuerna presenteras i kapitel 4.  
 
I kapitel 5 avslutas uppsatsen med en diskussion om det som framkommit i fallstudien, 
för- och nackdelar med sådana förrättningar som uppsatsen behandlar och även hur det 
kan se ut i framtiden, samt vilka slutsatser som kan dras av resultaten.  

2 Tredimensionella fastigheter 
2.1 Allmänt om fastigheter  
I första kapitlet Jordabalken (JB) finns en definition angivet av vad en fastighet är och 
hur den ska avgränsas; 

”Fast egendom är jord och avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”.6  

Definitionen utgår från den innebörd begreppet hade innan Jordabalken infördes på 
1970-talet, att man för att kunna genomföra fastighetsbildning behövde en särskild enhet 
som kan registreras i fastighetsregistret.7 En 3D-fastighet är i sin helhet avgränsad både 
horisontellt och vertikalt.8 

Det traditionella både i Sverige, och i resten av världen, har varit att en fastighet 
avgränsas tvådimensionellt. Under de senaste decennierna har det dock blivit vanligt i allt 
fler länder att man infört möjligheten att dela in en fastighet i tre dimensioner istället för, 
som tidigare, i enbart två dimensioner.9 Ur ett strikt teoretiskt perspektiv sträcker sig en 
tvådimensionell fastighet så långt upp i luften och så långt ner i marken man kommer, 
men rättigheterna avtar i takt med att man kommer längre ifrån jordytan. Som 
fastighetsägare har man till exempel ingen äganderätt att bestämma över luftrummet 
inom sin fastighet högre upp än vad som kan bebyggas.10 En 3D-fastighet måste, till 
skillnad från en tvådimensionell fastighet, utgöras av ett slutet utrymme, en volym, och 
vara avgränsad i både höjd- och sidled.11 Utöver möjligheten att skapa 3D-fastigheter 
finns möjligheten att skapa tredimensionella fastighetsutrymmen (3D-
fastighetsutrymmen). Ett 3D-fastighetsutrymme beskrivs i lag som ett utrymme som är 
avgränsat både horisontellt och vertikalt och som ingår i en annan fastighet som inte är 
en 3D-fastighet.12 Utrymmet behöver inte nödvändigtvis ligga i direkt anslutning till den 

                                                
6 1 kap 1§ JB  
7 1 kap. 2 § FBL 
8 1 kap 1 a § JB 
9  SOU 1996:87, s. 98 
10 Julstad, B och Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, (2005), s.21 
11 Lewenhaupt, C, Fastighetssamverkan vid tredimensionell fastighetsbildning, (2006), s.23 
12 1:1 a § 1 st. p.2 JB och 1:1 a § 1 st. p. 2 FBL 
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traditionella fastigheten utan kan utgöras av ett separerat område inom en annan 
fastighet.13 En 3D-fastighet och ett 3D-fastighetsutrymme behandlas lika i lagstiftningen 
och de samverkansproblem som uppkommer är även de till betydande del de samma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: 3D-fastighet14 
 
Figur 1 illustrerar hur en 3D-fastighet kan se ut med handel på bottenvåningen och 
bostäder ovanpå. 
 

2.2 Allmänna villkor för fastighetsbildning 
2.2.1 Lämpliga fastigheter 
Vid all fastighetsbildning måste ett antal allmänna villkor vara uppfyllda för att 
fastighetsbildning ska kunna ske. Dessa villkor återfinns i 3 kap. Fastighetsbildningslagen 
(FBL). Enligt 3:1 FBL måste de fastigheter som berörs av en fastighetsbildningsåtgärd 
vara varaktigt lämpade för sitt ändamål efter genomförd fastighetsbildning. En fastighet 
som ska användas för att bygga ett nytt bostadshus måste alltså vara varaktigt lämpad för 
bostadsändamål. På samma sätt måste en fastighet som ska användas som en 
skogsfastighet vara lämplig för skogsändamål. Betydelsen av ”varaktighet” i denna 
situation innebär att ett tillfälligt ändamål inte kan utgöra grund för fastighetsbildning. 
Däremot finns det inte uttryckt i lagtext någon tidsgräns för vad som kan anses som 
                                                
13 Lewenhaupt, (2006), s.23-24 
14	  Hämtad 2014-05-03 från http://www.stockholm.se/ByggBo/Kartor-och-
lantmateri/Lantmateri-fastighetsfragor/Tredimentionell-fastighetsbildning/ 
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varaktigt behov. När en bedömning görs för att fastställa om en fastighet är varaktigt 
lämpad för sitt ändamål vid fastighetsbildning måste även fastighetens belägenhet och 
utformning beaktas. En fastighet som är ämnad för bostadsändamål kan anses som 
olämplig om den lokaliseras i närheten av en miljöfarlig industri. Men det finns ingen 
enhetlig norm för tillåten form eller storlek på fastigheten utan det är fastighetens 
ändamål och belägenhet som är avgörande vid en bedömning.  
 
Vidare finns det ett villkor som innebär att fastighetsbildningen måste vara aktuell. 
Fastighetsbildning får alltså inte ske om de berörda fastigheterna inte behövs förrän långt 
fram i tiden. Men även här finns ingen tidsgräns lagreglerad. Dessutom måste fastigheter 
som ombildas eller nybildas ha tillgång till behövliga vägar. Fastigheter som ska användas 
för bostadsändamål måste även förses med godtagbara anordningar för vatten och 
avlopp.  

2.2.2 Planmässiga fastigheter 
Enligt 3:2 FBL måste fastighetsbildning ske i överensstämmelse med gällande planer 
såsom detaljplaner och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL). Hur 
planen är utformad ligger till grund för en lämplighetsprövning, om viss mark i 
detaljplanen är utlagd att användas för ett visst syfte så kan inte fastighetsbildning ske i 
strid mot detaljplanen eftersom fastighetsbildningen då anses som olämplig. Någon 
möjlighet att avvika från gällande planer finns i princip inte men mindre avvikelser får 
göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. För större avvikelser 
krävs planändring. Fastighetsbildning får inte heller ske om syftet med 
naturvårdsföreskrifter motverkas. I 3:3 FBL behandlas vilka villkor som finns för 
fastighetsbildning när detaljplan inte finns. Förutsättningarna är då att fastighetsbildning 
inte får ske om det skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda 
olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. 
 

2.3 Speciella villkor vid tredimensionell 
fastighetsbildning 
För att 3D-fastighetsbildning ska kunna ske krävs att vissa speciella villkor är uppfyllda 
utöver de allmänna villkoren som gäller vid all fastighetsbildning. Det första villkoret 
återfinnes i 3:1 3 st FBL, en 3D-fastighet eller ett 3D-fastighetsutrymme får ny- och 
ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 
tillgodose det avsedda ändamålet. Ett skäl till att lämplighetsvillkoret finns är bland annat 
att 3D-fastighetsbildning inte får leda till en minskad ordning och överskådlighet i 
fastighetsindelningen. En onödig fragmentisering av fastighetsbeståndet anses kunna 
medföra väsentligt ökade kostnader för samhället, bland annat genom 
fastighetsregistrering och planläggning.15 Lämplighetsvillkoret är det första villkoret som 
måste vara uppfyllt för att 3D-fastighetsbildning ska kunna ske. Vidare ska villkoren i 
3:1a FBL vara uppfyllda, dessa villkor är de särskilda villkoren som endast gäller för 3D- 
fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen. Följande gäller vid 3D-fastighetsbildning: 
                                                
15 Prop. 2002/03:116 s.52 
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• En 3D-fastighet eller ett 3D-fastighetsutrymme måste innehålla en byggnad eller 
annan anläggning eller en del av sådan. 

• Fastigheten måste tillförsäkras de rättigheter som är nödvändiga för att den ska 
fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

• Åtgärden ska vara motiverad med hänsyn till dels anläggningens konstruktion och 
användning, dels att den leder till en mer ändamålsenlig förvaltning eller tryggar 
finansieringen eller utförandet av anläggningen.  

• Om fastigheten är avsedd för bostadsändamål måste den omfatta minst fem 
bostadslägenheter.  

 
Gällande fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts gäller 
dessutom att fastighetsbildning enligt 3:1a FBL 1 st endast får ske om 
(1) det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, 

och 
(2) 3D-fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål inom en nära framtid. 

Dessa villkor ska också tillämpas vid fastighetsbildning som innebär att ett 3D- 
fastighetsutrymme ny- eller ombildas.  
 
Vid en 3D-fastighetsbildning ska det först undersökas om åtgärden kan lösas genom 
traditionell fastighetsbildning. En situation där åtgärden inte bör lösas genom traditionell 
fastighetsbildning är när en påbyggnad ska göras ovanpå en befintlig byggnad och denna 
del ska användas för ett annat ändamål och av en annan intressent.16  

3 Fastighetssamverkan 
3.1 Samverkansformer 
En förutsättning för att en fastighet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt är ofta 
att vissa av dess behov tillgodoses utanför den egna fastigheten. Exempelvis kan en 
fastighet behöva ha tillgång till vägar för att ta sig till och från fastigheten, vatten- och 
avloppsledningar för att klara VA-försörjningen, elektriska ledningar för 
energiförsörjning o.s.v.17 Sådana behov kan ofta tillgodoses genom allmänt tillgängliga 
anläggningar men om inte kan mark eller annat utrymme behöva tas i anspråk på andra 
fastigheter än den egna. Detta så att fastighetens ägare ska kunna utföra de anläggningar 
som behövs för att fastigheten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Rätten att 
få ta i anspråk utrymme inom en annan fastighet än den egna kan säkerställas genom att 
servitut bildas eller, när flera fastigheter har sammanfallande behov, genom att 
gemensamma anläggningar utförs. Servitut och gemensamhetsanläggningar fyller en 
viktig funktion när det gäller att säkerställa de speciella krav på samordning mellan 
grannfastigheter som ofta uppstår när en byggnad eller annan anläggning ska delas in i 
flera 3D-fastigheter.18 Bildande av servitut och gemensamhetsanläggning är också 

                                                
16 Sjödin, E, ”Tredimensionell fastighetsindelning”, Stadsbyggnad, nr 2, (2004), s.48 
17 Julstad och Sjödin, (2005), s.35 
18 Lewenhaupt, (2006) 
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betydelsefulla vid en bedömning om 3D-fastighetsbildning är lämpligare än traditionell 
fastighetsbildning. Om 3D-fastighetsbildning inte är klart lämpligare än traditionell 
sådan, ska istället traditionella metoder såsom servitut och gemensamhetsanläggning 
användas.19  

3.1.1 Servitut 
Servitut är en rätt för en fastighet att inom en annan fastighet ta i anspråk ett visst 
bestämt utrymme. Det kan handla om ett mark- eller vattenområde, eller en hel eller en 
del av en byggnad eller annan anläggning. Utmärkande för ett servitut är att det alltid 
upplåts i en fastighet och alltid gäller till förmån för en fastighet.20 Servitut gäller för 
fastigheter och är oberoende av vem som äger respektive fastighet. I JB benämns den 
fastighet till vars förmån ett servitut upplåts som den härskande fastigheten och den som 
belastas benämns tjänande fastighet. Det finns både positiva och negativa servitut. 
Positiva servitut kan exempelvis innebära en rätt att ta i anspråk mark för att anlägga 
någon typ av anläggning. Ett negativt servitut innebär att en fastighetsägare förbinder sig 
att inte utföra vissa åtgärder på sin fastighet som han eller hon annars skulle ha rätt till.21 
Servitut kan även vara lokaliserade eller olokaliserade. Lokaliserade servitut innebär att 
det avser ett visst bestämt utrymme.22 Olokaliserat servitut avser en viss rätt – en 
bestämd funktion – att använda en fastighet i hela dess omfång. I 14:1 JB finns de krav 
som ställs för att kunna skapa ett servitut. Ett servitut ska främja en ändamålsenlig 
markanvändning och får bara avse ändamål av stadigvarande betydelse för den fastighet 
till vars förmån servitutet upplåts. Ett servitut får inte heller innebära andra skyldigheter 
att utföra positiva prestationer för den belastade fastighetens ägare än att underhålla väg, 
byggnad eller annan anläggning. Servitut kan i huvudsak bildas på två olika sätt; genom 
avtal enligt JB mellan de berörda fastigheternas ägare och vid förrättning enligt FBL.  

3.1.2 Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggningar regleras i Anläggningslagen (AL). Enligt 1 § AL kan en 
anläggning som tillgodoser gemensamma behov av stadigvarande betydelse för flera 
fastigheter inrättas som en gemensamhetsanläggning. Inom bebyggelseområden kan 
gemensamhetsanläggningar vara exempelvis gemensamma vägar, lekparker, garagelängor 
med mera.23 Inom byggnader som är uppdelade i flera fastigheter kan 
gemensamhetsanläggningar vara exempelvis gemensamma trapphus, hissar, ledningar 
med mera.24 Precis som vid servitut är deltagande i en gemensamhetsanläggning kopplad 
till fastigheten oberoende av vem som äger den. Gemensamhetsanläggningar inrättas 
genom överenskommelse mellan de deltagande fastigheternas ägare och ägarna av de 
fastigheter som upplåter utrymme för gemensamhetsanläggningen. Om vissa villkor är 
uppfyllda kan en gemensamhetsanläggning även inrättas utan stöd av 

                                                
19 Julstad och Sjödin, (2005), s.35 
20 Julstad och Sjödin, (2005), s.36 
21 Julstad och Sjödin, (2005), s.36 
22 Julstad och Sjödin, (2005), s.36 
23 Lewenhaupt, (2006), s.27 
24 Lewenhaupt, (2006), s.27 
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överenskommelse.25 Det grundläggande villkoret för att en gemensamhetsanläggning ska 
kunna inrättas är att anläggningen ska vara av stadigvarande betydelse för de fastigheter 
som ska ha del i anläggningen. Om det finns bestämmelser om samverkan mellan 
fastigheter i annan lag än AL, får en gemensamhetsanläggning inte inrättas. Detta gäller 
bland annat för allmänna va-ledningar eller allmänna fjärrvärmeanläggningar.26  

3.1.3 Skillnader mellan servitut och gemensamhetsanläggning 
En viktig skillnad mellan servitut och gemensamhetsanläggning är att servitut endast 
gäller mellan två fastigheter medan gemensamhetsanläggningar kan inrättas för fler än två 
fastigheter, men det finns vissa undantag. I en 3D-förrättning brukar en 
gemensamhetsanläggning endast gälla för två fastigheter, den ”nya” fastigheten och den 
”ursprungliga” fastigheten. En anledning varför gemensamhetsanläggningar upprättas vid 
sådana fall är att gemensamhetsanläggningar reglerar de deltagande fastigheternas 
skyldigheter, vilket servitut endast delvis gör. Vid inrättade av gemensamhetsanläggningar 
fördelas ansvaret för förvaltning och även kostnader för utförande och drift av 
anläggningen. Vid inrättade av servitut finns ingen sådan möjlighet utan den enda 
ersättningen som kan ges i samband med servitutsupplåtelse är det engångsbelopp som 
utgår i fall någon fastighet får en värdeförändring på grund av upplåtelsen.  

3.2 Grannelagsrättsliga frågor 
Med de grannelagsrättsliga frågorna menas de regler som styr förhållandet mellan den 
berörda fastigheten och angränsande eller närliggande fastigheter. Dessa regler återfinnes 
i 3 kap. JB. Reglerna finns för att stärka fastighetsägarnas rättsställning gentemot 
omgivande fastigheter utan att det ska behöva finnas en rättighetsupplåtelse. För 
byggnader och anläggningar som inryms i 3D-fastigheter eller 3D-fastighetsutrymmen är 
dessa regler särskilt viktiga då man är mer beroende av omgivande fastigheter än 
motsvarande utrymmen inom traditionella fastigheter.  
 
Reglerna gäller alltså utöver de nödvändiga rättighetsupplåtelser som fastigheter kan 
tilldelas i samband med fastighetsbildningsåtgärder.27 Den så kallade hänsynsregeln i 3:1 
JB är den mest grundläggande och fastslår att den som utnyttjar en fastighet ska visa sin 
omgivning skälig hänsyn. Vidare finns även skyddsregler som tillämpas vid grävning och 
liknade arbeten samt vilka regler som gäller om en byggnad eller anläggning skjuter in 
över gränsen till en angränsande fastighet. För 3D-fastigheter och 3D-
fastighetsutrymmen finns det särskilda grannelagsrättsliga regler utöver de som blivit 
uppräknade ovan. Dessa speciella regler finns i 3:6-10 JB. Reglerna reglerar vad som 
gäller vid utförande av byggnadsarbeten och vanvård av fastighet.  

3.3 Samverkansområden 
När en fastighet byggs ovanpå en annan fastighet finns det vissa samverkansåtgärder som 
blir aktuella. Det kan handla om åtkomst till marken för den övre fastigheten eller VA-

                                                
25 Lewenhaupt, (2006), s.28 
26 Julstad och Sjödin, (2005), s.45 
27 Julstad och Sjödin, (2005), s.100 
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ledningar. Samverkansåtgärder blir särskilt aktuella när man bygger fastigheter ovanpå 
varandra eftersom en av fastigheterna kan bli väldigt beroende av en annan fastighet. 
Enligt Julstad och Sjödin (2005) kan samverkansområden delas in i fyra kategorier. Dessa 
kategorier redovisar samverkansområden på ett översiktligt sätt och kommer därför att 
även användas i denna uppsats. Kategorierna är följande 
• Åtkomst till markytan – förbindelsegångar, trapphus, hissar m.m. 
• Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
• Bärande konstruktionsdelar  
• Fasader, tak m.m. 

Det är med hjälp av servitut och gemensamhetsanläggningar som man sedan löser 
samverkansåtgärder mellan fastigheter. För att återkoppla till det tidigare exemplet med 
åtkomst till markytan för den övre fastigheten så kan exempelvis en rätt att använda hiss 
lösas med ett servitut.  

3.3.1 Åtkomst till markytan – förbindelsegångar, trapphus, hissar 
m.m. 
För en 3D-fastighet som inte har kontakt med markytan är det viktigt att säkerställa 
rätten att nå markytan. Vilket som är det lämpligaste sättet varierar beroende på 
fastighetens belägenhet, ändamål, eventuella övriga fastigheter som den ska samverka 
med o.s.v.28 Åtkomst till markytan kan lösas genom tre sätt. Denna ena metoden är 
servitut där en fastighet får ensamrätt att använda en hiss eller ett trapphus. Om trapphus 
och hissar utnyttjas gemensamt är det lämpligare att inrätta en gemensamhetsanläggning. 
Vid bildande av servitut är det även möjligt att flera fastigheter använder hiss och 
trapphus, detta kombinerar man då med en underhållsskyldighet avseende anläggningar 
för den belastade fastighetens ägare.29 Denna metod kan vara aktuell då en mindre 
fastighet bildas ovanpå en större fastighet vars ägare vill fortsätta att ensam ta ansvaret 
för trapphus och hissar. Den sista metoden är att anpassa fastighetsindelning. Om det 
finns befintliga trapphus och hissar så kan dessa lösas så att de ligger inom den egna 
fastighetens gräns som då får direktkontakt med markytan. Trapphus och hissar kan även 
byggas så att de hamnar på fasadens utsida och på så sätt kan de boende ta sig upp till 
bostäderna utan att behöva gå in i gallerian. När man anpassar fastighetsgränserna 
inkluderas då den nybyggda hissen/trapphuset så att de tillhör den nya fastigheten. 
Vilken lösning som väljs beror i många fall på byggnadens utformning och konstruktion.  

3.3.2 Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
För att lösa behovet till sådana anordningar kan man antingen dra separata ledningar till 
3D-fastigheten eller så kan gemensamma ledningar m.m. utnyttjas och 
gemensamhetsanläggningar eller servitut inrättas. Även här är lösningen beroende av hur 
byggnaden är utformad och konstruerad. 

                                                
28 Julstad och Sjödin, (2005), s.75 
29 Julstad och Sjödin, (2005), s.76 
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3.3.3 Bärande konstruktionsdelar 
Gällande bärande konstruktionsdelar kan man säga att det finns två metoder för att lösa 
fördelningen.30 Den ena är att alla bärande konstruktionsdelar inrättas som en 
gemensamhetsanläggning i vilken alla fastigheter inom byggnaden är deltagare. Den 
andra metoden är att alla delar tillhör den fastighet som delarna ligger inom utan att 
någon rätt upplåts för någon annan fastighet att nyttja dem. Fördelen för en enskild 
fastighetsägare med en gemensamhetsanläggning är inflytande av skötseln och löpande 
underhållet. Samtidigt uppstår en skyldighet att bidra till kostnaderna för 
gemensamhetsanläggningen. En fastighetsägare som äger större delen av byggnaden kan 
tvärtom föredra att ta på sig hela ansvaret själv. I de fallen där endast den ena 
fastighetsägaren har ansvaret, skyddas den andra fastighetsägaren av de 
grannelagsrättsliga reglerna, se avsnitt 3.231 

3.3.4 Fasader, tak m.m. 
När det gäller fasader och tak kan man resonera på samma sätt som med de bärande 
konstruktionsdelarna.32 Däremot kan de grannelagsrättsliga reglerna inte tillämpas här 
utan antingen måste ett gemensamt ansvar finnas eller ett enskilt ansvar. Vid gemensamt 
ansvar är det lämpligt att en gemensamhetsanläggning inrättas. Ett sätt att åstadkomma 
ett enskilt ansvar för helheten är att utforma fastigheterna så att en viss fastighet 
innefattar ytskikten av alla ytterväggar, tak m.m.33 

3.3.5 Gränsdragning 
Vid gränsdragning för traditionella fastigheter märker man ut fastighetsgränser på 
marken med rör eller liknande anordningar. Ett grundläggande villkor för 3D- 
fastighetsbildning är att en 3D-fastighet eller ett 3D-fastighetsutrymme måste inrymma 
en viss byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan.34 Gränsdragning kring 
3D-fastigheter måste då på ett påtagligt sätt knytas till en viss bestämd byggnad eller 
anläggning.35 Eftersom det i de flesta 3D-fastighetsbildningar inte går att utstaka och 
utmärka fastighetsgränserna, ska gränserna istället med tillräcklig noggrannhet redovisas 
på en förrätningskarta eller i andra förrättningshandlingar.36 Vid 3D-fastighetsbildning 
kan själva den byggnad eller anläggning som en 3D-fastighet inrymmer utgöra norm för 
gränsens läge.37 Om sådana ”naturliga” gränser saknas kan koordinater anges för att 
klargöra gränsens läge även när utmärkning inte utförs. 

                                                
30 Julstad och Sjödin, (2005), s.77 
31 Lewenhaupt, (2006), s.39 
32 Julstad och Sjödin, (2005), s.79 
33 Julstad och Sjödin, (2005), s.79 
34 3 kap 1a § 1 st FBL 
35 Julstad och Sjödin, (2005), s. 82 
36 4 kap 27 § 3 st FBL 
37 Julstad och Sjödin, (2005), s.83 
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4 Fallstudie 
4.1 Bakgrund 
Tre gallerior har valts ut att studeras mer ingående och dessa har valts utifrån relevans för 
denna uppsats. Följande gallerior med tillhörande bostäder kommer presenteras 
• Mall of Scandinavia (Solna) 
• Fältöversten (Östermalm) 
• Kista Galleria (Kista) 

 
Samtliga gallerior ligger inom Stockholms län. Det intressanta med dessa gallerior är att 
de haft olika incitament, som kommer redovisas senare i uppsatsen, när de använt sig av 
3D-fastighetsbildning. När planerna för Mall of Scandinavia inleddes fanns det från 
början tankar om bostäder i anslutning till gallerian. När den slutliga planen för Mall of 
Scandinavia fastställdes hade redan lagen om 3D-fastighetsbildning tillkommit. Detta 
medförde att anpassningar för fastighetssamverkan kunde göras från början med 
vetskapen att gallerian och bostäderna skulle bilda egna fastigheter. Kista Galleria och 
Fältöversten byggdes däremot innan lagen om 3D-fastighetsbildning tillkom. I 
Fältöverstens fall handlade det om att sälja 3D-bostadsfastigheten medan incitamenten 
för att 3D-fastighetsbilda studentbostäderna i Kista Galleria var andra då bostadsdelen 
ägs av samma ägare som även äger Kista Galleria. Genom att undersöka tre förrättningar 
i byggnader där de grundläggande förutsättningarna och incitamenten för 3D-
fastighetsbildning skiljer sig åt kan man konstatera om det finns några likheter eller 
skillnader dem emellan. Storleksmässigt kommer Mall of Scandinavia bli störst när 
gallerian är färdigställd men Kista är inte långt efter storleksmässigt. Fältöversten är minst 
men däremot är bostäderna ovanpå Fältöversten flest om man jämför med Mall of 
Scandinavia och Kista Galleria. Gemensamt för samtliga gallerior är att bostäderna är 
byggda ovanpå på taket till gallerian vilket gör att samverkansåtgärderna blir särskilt 
intressanta eftersom bostadsfastigheten är beroende av gallerian på flera av 
samverkansområdena.  
 
Läsaren kommer först få en allmän bakgrundsinformation om gallerian såsom storlek 
och ägare till fastigheten. 3D-fastigheterna kommer även presenteras och illustreras på 
bilder. För att få information om hur galleriorna samverkat med bostadsfastigheterna har 
förrättningsakter studerats för att se vilka servitut och gemensamhetsanläggningar som 
upprättats och även hur gränsdragningen gjorts. Samma fyra kategorier för 
samverkansområden som beskrivits i teorin kommer att användas i fallstudien.  
 
Resultatet från förrättningsakterna presenteras tillsammans med en sammanfattning av 
intervjun med respektive fastighetsägare till galleriorna. Resultatet från intervjuerna med 
Lantmäteriet och NAI Svefa kommer att presenteras i slutet av fallstudien för att ge en 
mer övergripande bild av 3D-fastighetsbildning i den här typen av projekt då 
Lantmäteriet är den myndighet som beslutar om fastighetsbildning och NAI Svefa i 
många fall är anlitade av fastighetsägare som utredande konsulter vid fastighetsbildning. 
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4.2 Mall of Scandinavia 
Mall of Scandinavia är namnet på gallerian som byggs i den så kallade Arenastaden i 
Solna. Gallerian förväntas invigas hösten 2015 och kommer då bli Skandinaviens största 
shoppingdestination. Det fransk-nederländska företaget Unibail-Rodamco utvecklar och 
äger Mall of Scandinavia. Granne med Mall of Scandinavia är Friends Arena och Quality 
Hotel Friends.  
 
Tabell 1: Allmän fakta om Mall of Scandinavia 

Fastighetsbeteckning Nationalarenan 6 
Ägare Unibail-Rodamco 
Färdigt Hösten 2015 
Total uthyrningsbar yta 101 000 m2 (Totalt 300 000 m2) 
Antal butiker 250 

 
Mall of Scandinavia kommer att ha totalt 101 000 m2 uthyrningsbar yta, som kommer att 
fördelas över butiker och restauranger. Det totala antalet butiker förväntas vara 250 
stycken. Gallerians fastighetsbeteckning är Nationalarenan 6. Ovanpå gallerian och 
infällda i gallerians fasad byggs bostäder som är en 3D-fastighet med beteckningen 
Nationalarenan 7. Infällda i Mall of Scandinavias fasad byggs det 82 bostadsrätter i 
storlekarna 2-5 rok och ytor på 57-156 kvm. Stadsradhusen på taket kommer att vara 52 
stycken i storlekarna 4-5 rok och ytor på 122-156 kvm. Både lägenheterna och radhusen 
utgör alltså en och samma 3D-fastighet och urholkar galleriafastigheten. 
 
Tabell 2: Allmän fakta om Nationalarenan 7 
Fastighetsbeteckning Nationalarenan 7 
Ägare Brf Stjärnhimlen  
Färdigt Februari 2015 
Total yta radhus (BTA) 
Total yta lägenheter (BTA) 

8188 m2 

10 600 m2 

Antal radhus 
Antal lägenheter 

52  
98 

 
Förutom bostäder byggs även en kontorsfastighet ovanpå Mall of Scandinavia som även 
den kommer bli en 3D-fastighet. Kontorsfastigheten kommer dock inte behandlas i 
denna fallstudie då bostadsfastigheten inte har någon samverkan med kontorsfastigheten. 
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Bild 1: Mall of Scandinavia med bostäder38 
 
Bild 1 visar hur Mall of Scandinavia och bostäderna kommer se ut utifrån. 3D-
bostadsfastigheten är inom svartmarkeringen, medan allt utanför svartmarkeringen är 
galleriafastigheten, Nationalarenan 6.  
 
3D-bostadsfastigheten, Nationalarenan 7, avstyckades från Nationalarenan 6 år 2011.39 I 
skrivande stund pågår en andra förrättning där ytterligare servitut kommer skapas mellan 
gallerian och bostadsfastigheten.40 

4.2.1 Åtkomst till markytan – förbindelsegångar, trapphus, hissar 
m.m. 
De boende i radhusen och lägenheterna kan ta sig till sina bostäder utan att behöva gå in 
i gallerian. Det finns trapphus lokaliserade i direkt anslutning till lägenheterna som är 
infällda i fasaden. Boende i radhusen använder lägenheternas trapphus för att komma 
upp till taket. Åtkomst till markytan är alltså separerad från gallerian och trapphusen 
ligger inom bostadsfastigheten. Det finns dock ett servitut upprättat som gäller för 
utrymning vid brand.  

 
Tabell 3: Redovisning av servitut avseende åtkomst till markytan – förbindelsegångar, 
trapphus, hissar m.m. 
Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 
Servitut Åtkomst, rätt att ta väg på fasad och tak för 

åtkomst och utrymning vid brand 
Nationalarenan 
7 

Nationalarenan 
6 

                                                
38 Hämtad 2014-04-21 från http://www.peabbostad.se/Projekt/Stockholm/Arenastaden-
Radhus/#tab-3 
39 Förrätningsakt 0184-11/15 
40 Förrätningsakt 0184-14/4 
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4.2.2 Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
Flest servitut har upprättas i denna kategori, totalt fyra stycken. För 3D-
bostadsfastigheten har upprättats servitut som ger rätt att släppa ut dagvatten inom 
gallerians fastighet och rätt för ventilationskanaler för rökgasevakuering. För gallerians 
fastighet har upprättas servitut som ger rätt för imkanaler (ventilation) och rätt att avlufta 
avlopp. 
 
Tabell 4: Redovisning av servitut avseende ledningar av olika slag, 
ventilationsanläggningar m.m. 
Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 
Servitut Avlopp, rätt att släppa ut mekaniskt rensat 

dagvatten i dagvattensystemet inom 
Nationalarenan 6 

Nationalarenan 
7 

Nationalarenan 
6 

Servitut Ventilation, rätt att anlägga, använda, 
underhålla och förnya ventilationskanaler för 
rökgasevakuering från utrymningstrapphus 

Nationalarenan 
7 

Nationalarenan 
6 

Servitut Ventilation, rätt att anlägga, använda, 
underhålla och förnya imkanaler. 
Förmånsfastigheten ansvarar för att 
ventilationskanaler/system 
uppfyller/upprätthåller skydd mot 
brandgasspridning. Vid drifts- och 
underhållsåtgärder ska detta göras efter 
överenskommelse med belastad fastighet. 
Belastad fastighet har rätt att använda 
imkanalernas utsida mot bostadsgård för 
ytbeläggning 

Nationalarenan 
6 

Nationalarenan 
7 

Servitut Avlopp, rätt att anlägga, använda och 
underhålla och förnya rör för att avlufta avlopp 

Nationalarenan 
6 

Nationalarenan 
7 

4.2.3 Bärande konstruktionsdelar 
Unibail-Rodamco har valt att vara ensam ägare till konstruktionen och därför upprättat 
servitut med bostadsrättsföreningen istället för en gemensamhetsanläggning.41 Det finns 
tre servitut upprättade som avser bärande konstruktionsdelar, servitut för pålning, laster 
och en mur. Servitutet för pålning belastar en fastighet som enligt gällande detaljplan är 
utlagd som parkmark. Bostadsfastigheten har även servitut för att belasta gallerians 
fastighet. Gallerians fastighet har i sin tur ett servitut för en mur.  
 
Tabell 5: Redovisning av servitut avseende bärande konstruktionsdelar 
Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 
Servitut Pålning Nationalarenan 

7 
Råsunda 2:15 
(parkmark enligt 
detaljplanen) 
 

Servitut Laster, rätt att belasta underliggande 
konstruktion under bostädernas 
projicerade yta (pelare, bärande väggar, 
grundläggning och stabiliserande 
bottenplatta) 

Nationalarenan 
7 

Nationalarenan 6 

                                                
41 Seger, Ulf, Development manager Unibail Rodamco, intervju 6 maj 2014  
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Servitut Mur, rätt att anlägga, använda, underhålla 

och förnya mur. Belastad fastighet har 
rätt att använda insida mur för 
ytbeläggning 

Nationalarenan 
6 

Nationalarenan 7 

4.2.4 Fasader, tak m.m. 
För fasader, tak m.m. finns inga servitut eller gemensamhetsanläggningar. Detta har 
istället lösts med gränsdragning. Alltså är bostadsfastigheten ansvarig för allt som ligger 
inom dennes fastighet medan gallerian är ansvarig för allt inom galleriafastigheten. Mer 
om fastighetsgränserna redovisas i avsnitt 4.2.5.  

4.2.5 Gränsdragning 
De undre horisontella gränserna är belägna i underkant av byggnad och under 
grundläggningen medan de övre horisontella gränserna är belägna ovan punkthusen.42  
 
De vertikala gränserna är alla belägna i utsida av yttervägg eller mellan skiljeväggar där 
väggar från de två fastigheterna möts.43  

4.2.6 Resultat från intervjuer med Unibail-Rodamco och Peab 
Bostad 
Intervju med Annika Eriksson, verksam som projektledare på Peab Bostad, och Ulf 
Seger, verksam som development manager på Unibail-Rodamco.  
 
Peab som är ansvarig för bostäderna på taket till och i fasaden på Mall of Scandinavia 
anser att bostäder blir ett bra inslag i den annars så långa galleriafasaden. Inslaget av 
bostäder och kontor hoppas Peab ska bidra till att göra området kring gallerian till en 
mer levande stadsdel där ett större antal människor rör sig under olika timmar på dygnet. 
Både Peab och Unibail-Rodamco nämner det faktum att man har boende som potentiella 
kunder i sin direkta närhet som en positiv aspekt av projektet, Unibail-Rodamco hoppas 
att gallerian blir deras naturliga handelsplats. Enligt Peab har det dock varit betydligt fler 
frågor som måste lösas i det här projektet mot om de bygger bostäder direkt på marken. 
Framför allt är det svårt för dem att förutse i ett så tidigt skede exakt hur bostäderna 
kommer se ut och hur mycket de kommer väga. Ett problem har varit att förutse hur 
mycket last som bostadsfastigheten antas ha då Peab fått betala för den förstärkning som 
behövts på den bärande konstruktionen baserat på vikten på bostadsfastigheten. Under 
förrättningen skapades ett servitut som gav bostadsfastigheten rätt att belasta gallerians 
bärande konstruktion. 
 
Utöver att kunna förutse projektets exakta utformning i ett tidigt skede tillkommer det 
enligt Peab också en del samordningsfrågor med gallerian som man inte behöver ta 
ställning till vid ”vanliga” bostadsprojekt vilket gör det mer komplicerat samtidigt som 
kunskapen hos de personer som jobbar med projektet ibland är bristande eftersom det är 

                                                
42 Förrätningsakt 0184-11/15 
43 Förrätningsakt 0184-11/15 
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ett nytt område man inte arbetat inom tidigare. Varken Unibail-Rodamco eller Peab tror 
att det kommer blir några problem i framtiden mellan gallerians förvaltare och 
bostadsrättsföreningen utan att de få problem som kan dyka upp ska kunna lösas 
tillsammans. Däremot finns det gemensamhetsanläggningar med kontorsfastigheten, som 
kommer använda sig av en professionell förvaltare, gällande bland annat den bärande 
konstruktionen.  
 
Peab och kanske främst Unibail-Rodamco ser mycket positivt på projekt av den här 
typen och tror att vi kommer få se mer av det i framtiden allt eftersom det blir svårare att 
hitta bra byggbar mark i Stockholm. Unibail-Rodamco tittar nästan enbart på projekt 
med blandfastigheter eftersom de anser att de med projekt av den typen utvecklar sina 
gallerior samtidigt som de skapar mervärden för området och genererar intäkter när de 
säljer byggrätterna.  

4.3 Fältöversten 
Kvarteret Fältöversten, innehållande bostäder och en galleria, ligger vid Karlaplan i 
stadsdelen Östermalm i Stockholms kommun.  
Gallerian invigdes år 1973 och genomgick under år 2003 en renovering samtidigt som 
den utökades. Ägare till Fältöversten är AMF Fastigheter som förvärvade fastigheten från 
Boultbee i december 2011. Gallerian består av 21 000 m2 uthyrningsbar yta som fördelas 
på både butiker och restauranger. Totala antalet butiker och restauranger är 60 stycken.  
 
Tabell 6: Allmän fakta om Fältöversten galleria 

Fastighetsbeteckning Fältöversten 7 

Ägare AMF Fastigheter 

Färdigt 1973 (utökades och renoverades 2003) 

Total uthyrningsbar yta 21 000 m2 

Antal butiker/restauranger 60 

 
År 1970 fastslogs en stadsplan avseende ändrad användning av kvarteret Fältöversten. 
Innan 1970 användes området för upplags- och verkstadsändamål i enkla skjulbyggnader 
och var reserverat för allmänt ändamål i den för tiden gällande stadsplanen. Den nya 
stadsplanen fastställde att området skulle användas för bostadsbebyggelse och även för 
centrumändamål med kulturell, social och kommersiell service för Östermalm och 
Ladugårdsgärdet. Planen angav att kvarteret fick bebyggas med 9 300 m2 lokaler för 
sociala ändamål, 10 300 m2 affärs- och butikslokaler och 51 500 m2 bostäder och 
serviceutrymmen för bostäder.44 På taket till det som är butiker och lokaler för sociala 
ändamål anlade man en gård som i första hand skulle tjäna som plats för rekreation och 
lek för dem som bor i bostäderna.45  
 
                                                
44 Stadsplan PI. 6789 s.1 
45 Stadsplan PI. 6789 s.3  
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Fältöversten 8 skapades ur Fältöversten 7 år 2008 efter en 3D-fastighetsbildning. Då 
förvärvade Brf Fältöversten, som är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar, 
fastigheten. På fastigheten finns 5 flerbostadshus med 6-7 våningsplan. Fastigheten 
innefattar främst bostadsrätter men det finns även en del hyresrätter och kommersiella 
lokaler. Totalt innehåller fastigheten 537 lägenheter med en totalyta på 39 714 m2. 
	  
Tabell 7: Allmän fakta om Fältöversten 8 

Fastighetsbeteckning Fältöversten 8 

Ägare Brf Fältöversten 

Lägenheter färdigställda 1973 

Total yta 39 714 m2 

Antal lägenheter 537 

	  

Bild 2: Fältöversten46	  
 
	  	  
Bild 2 redovisar var 3D-bostadsfastigheten ligger i relation till galleriafastigheten. Inom 
svartmarkeringen ligger Fältöversten 8 och utanför svartmarkeringen ligger Fältöversten 
7. 
	  
                                                
46 Förrättningsakt 0180-2007-09763 
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Förrättningen som genomfördes i samband med 3D-fastighetsbildningen och 
avstyckningen har en omfattande förrättningsakt. Efter genomgång av förrättningsakten 
går det enkelt att konstatera att det var många servitut som behövde bildas eftersom den 
ursprungliga byggnaden endast var byggd för att innefatta en fastighet och därför var 
bland annat den tekniska försörjningen byggd för att delas gemensamt.  

4.3.1 Åtkomst till markytan – förbindelsegångar, trapphus, hissar 
m.m. 
De boende i Fältöversten kan ta sig till sina lägenheter via separata ingångar på var sida 
av fasaden. Eftersom gallerian från början byggdes med bostäder ovanpå så är det även 
möjligt för de boende att ta sig till sina bostäder genom att använda rulltrapporna inne i 
gallerian. Det finns servitut som reglerar vem som ansvarar för trapphusen samt vilka 
hissar bostadsdelen respektive den kommersiella delen får använda sig av och till vad de 
får användas. Det finns även servitut som ger rätt att använda särskilda utrymmen endast 
om det behövs i form av utrymningsväg vid t.ex. brand.  
	  
Tabell 8: Redovisning av servitut avseende åtkomst till markytan – förbindelsegångar, 
trapphus, hissar m.m. 

Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 

Servitut Lanternin, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
lanterniner 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Gårdsbyggnad för brandgasventilation, rätt att 
nyttja, underhålla och förnya gårdsbyggnad för 
brandgasventilation 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Markåtkomst, rätt att tillträda utrymme inom 
innergård, trappor, trapphus, hissar och entréer 
från plan 3 och 4 för att ta sig till gatuplan 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Åtkomst till utrymme, rätt att tillträda utrymme i 
samband med att man genomför tillsyn, 
underhålls-, reparations- och förnyelsearbeten i 
byggnadsdelar som angränsar belastad fastighet 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Utrymningsväg, rätt att utnyttja utrymmen inom 
den belastade fastigheten som utrymningsväg  

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Sophantering, rätt att utnyttja, underhålla och 
förnya utrymmen för sophantering 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Entréer och trapphus, rätt att nyttja, bibehålla, 
underhålla och förnya entréer, trapphus, trappor 
och rulltrappor 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Tvättstuga, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
utrymme för tvättstuga 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 
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Servitut Åtkomst till utrymme, rätt att tillträda utrymme i 
samband med att man genomför tillsyn, 
underhålls-, reparations- och förnyelsearbeten i 
byggnadsdelar som angränsar belastad fastighet 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Utrymningsväg, rätt att utnyttja utrymmen inom 
den belastade fastigheten som utrymningsväg 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

	  	  

4.3.2 Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
Eftersom fastigheten är byggd utan någon uppdelning mellan kommersiella ytor och 
bostadsytor så är alla ledningssystem sammankopplade. Detta medför att det blir mycket 
som måste regleras och resulterar i många servitut. En byggnads huvudsakliga funktioner 
som värme, el, vatten, VA, kyla, och ventilation är rättigheter som reglerats med servitut 
för att både den nya och den ursprungliga fastigheten ska kunna fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. Utöver de grundläggande funktionerna har servitut upprättats för 
fettavskiljare och kabel-tv, tele-, och datakommunikation.  
 
Tabell 9: Redovisning av servitut avseende ledningar av olika slag, 
ventilationsanläggningar m.m. 

Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 

Servitut Fettavskiljare, rätt att anlägga, nyttja, underhålla 
och förnya fettavskiljare 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Spillvatten, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
de befintliga anordningar som finns för inom den 
belastade fastigheten för omhändertagande av 
spillvatten från förmånsfastigheten 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Dagvatten, rätt att använda de system för 
omhändertagande av dagvatten inklusive 
takavvattning som är belägna inom den belastade 
fastigheten 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Vattenförsörjning, rätt att nyttja, underhålla och 
förnya det befintliga anordningar för 
vattenförsörjning (tappvarm- och kallvatten). 
Servitutet avser även rätt att nyanlägga, dra om och 
komplettera befintligt system så att en separering 
från gemensamma delar av befintligt varm- och 
kallvattenförsörjningssytem möjliggörs 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut  Värmeförsörjning, rätt att nyttja, underhålla och 
förnya befintliga anordningar för värmeförsörjning 
som finns inom den belastade fastigheten och som 
ej är gemensamma. Servitutet avser även rätt att 
nyanlägga, dra om och komplettera befintligt 
system inom den belastade fastigheten så att 
separering från gemensamma delar av systemet 
möjliggörs 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 
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Servitut Ventilation, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
de anordningar som försörjer förmånsfastigheten 
med ventilation. Servitutet innefattar även en rätt 
att nyanlägga, dra om och komplettera befintligt 
system för ventilation så att en separering från 
gemensamma delar möjliggörs 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Kabel-tv, tele- och datakommunikation, Rätt 
att nyttja, underhålla och förnya de befintliga 
systemen för kabel-tv-, tele- och data-
kommunikation samt styr och reglerkablar 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Elsystem, rätt att nyttja, underhålla och förnya de 
befintliga anordningar som finns inom den 
belastade fastigheten för ett fungerande elsystem 

Fältöversten 8 Fältöversten 7 

Servitut Avloppsventilation, rätt att nyttja, underhålla och 
förnya den befintliga avloppsventilationen 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Kylning, rätt att nyttja, underhålla och förnya de 
befintliga anordningar för kylning av 
förmånsfastigheten som finns inom den belastade 
fastigheten 
 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Ventilation, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
de anordningar som försörjer förmånsfastigheten 
med ventilation. Servitutet innefattar även en rätt 
att nyanlägga, dra om och komplettera befintligt 
system för ventilation så att en separering från 
gemensamma delar möjliggörs. Vidare ska även 
tillhörande fläktar kunna monteras på takplan vid 
t.ex. installation av imkanaler betjänande 
restaurangkök 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Elsystem, rätt att nyttja, underhålla och förnya de 
befintliga anordningar som finns inom den 
belastade fastigheten för ett fungerande elsystem 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Kanalisation, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
både den befintliga och nya kanalisation för bland 
annat vatten, el och telekommunikation som 
behövs 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

Servitut Kabel-tv, tele- och datakommunikation, Rätt 
att nyttja, underhålla och förnya de befintliga 
systemen för kabel-tv-, tele- och data-
kommunikation samt styr och reglerkablar 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

4.3.3 Bärande konstruktionsdelar 
Eftersom båda fastigheterna är beroende av byggnadens konstruktion och byggnadsdelar 
har man upprättat servitut som går åt båda hållen. Fältöversten 7 och Fältöversten 8 ges 
båda genom servitut rätt att nyttja de byggnadsdelar som inte är inom dennes fastighet 
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men som ingår i byggnadens konstruktion. Fältöversten 7 har genom servitut även 
tillförsäkrats rätten att nyttja de anordningar som är nödvändiga för att säkerställa täthet 
för bjälklaget.  
 
Tabell 10: Redovisning av servitut avseende bärande konstruktionsdelar 

Rättighet Ändamål Till förmån Belastar 

Servitut Byggnadsdelar, rätt att nyttja, underhålla och 
förnya de befintliga byggnadsdelar som ingår i en 
byggnads konstruktion. Belastad fastighet får inte 
förändras på så sätt att förmånsfastighetens 
(bostadsdelens) konstruktion och funktion inte 
kan bibehållas 

Fältöversten 8 
 

Fältöversten 7 
 

Servitut Byggnadsdelar, rätt att nyttja, underhålls och 
förnya befintliga byggnadsdelar som ingår i en 
byggnads konstruktion. Belastad fastighet får inte 
förändras på så sätt att förmånsfastigheten 
(kommersiella delens) konstruktion och funktion 
inte kan bibehållas 

Fältöversten 7 
 

Fältöversten 8 
 

Servitut Gårdsbjälklag, rätt att nyttja, bibehålla, 
underhålla och förnya de anordningar som ingår i 
system för konstruktion, tät- och skyddsskikt som 
säkerställer hållfasthet och täthet för 
gårdsbjälklaget 

Fältöversten 7 Fältöversten 8 

 

4.3.4 Fasader, tak m.m. 
Servitut har bildats som säkerställer rätt för Fältöversten 7, gallerian, att ha skyltar, 
flaggstänger och antenner på fastigheten Fältöversten 8. Servituten reglerar t.ex. att 
infästningar och genomföringar i fasad och tak sker på sådant sätt att det inte 
uppkommer skada eller vattenläckage i byggnaden och att det sker i samråd med 
Fältöversten 8. 
 
Tabell 11: Redovisning av servitut avseende fasader, tak m.m. 
Rättigheter Ändamål Till förmån Belastar 
Servitut Skyltplatser, rätt att nyttja skyltplatser för 

centrumanläggning samt befintliga 
hänvisningsskyltar. Till servitutet ingår också en 
rätt att dra elledningar till skyltarna. Infästningar 
och genomföringar i fasad och tak skall ske i 
samråd med belastad fastighet 
 

Fältöversten 
7 

Fältöversten 
8 

Avtalsservitut47 Antenner, rätt att nyttja, underhålla och förnya 
befintliga antenner (för trådlös telefoni och 

Fältöversten 
7 

Fältöversten 
8 

                                                
47 Brf Fältöversten & Boultbee Östermalm AB, Avtal om servitut, (2008) 
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datakommunikation 
Avtalsservitut Flaggstänger, rätt att nyttja, underhålla och 

förnya befintliga flaggstänger 
Fältöversten 
7 

Fältöversten 
8 

Avtalsservitut Fastighetsskötarlokaler, rätt att nyttja, 
bibehålla och underhålla de befintliga 
fastighetsskötarlokaler som återfinns inom 
Fältöversten 7 för den fastighetsförvaltning som 
ägaren till Fältöversten 8 kommer att bedriva  

Fältöversten 
8 

Fältöversten 
7 

4.3.5 Gränsdragning 
De horisontella gränserna är belägna mitt i bjälklaget. Den undre gränsen för 
Fältöversten 8, bostadsdelen, går mitt i bjälklaget mellan byggnadens andra och tredje 
våning48. Den övre gränsen i höjdled för Fältöversten 8 är belägen ca 3-4 meter ovanför 
byggnadens tak49.  
 
De vertikala gränserna är belägna i sidled till angränsande fastighet. Utöver det avgränsas 
Fältöversten 8 av befintliga fastighetsgränser mot den omkringliggande gatufastigheten 
Innerstaden Östermalm 3:55.50 

4.3.6 Resultat från intervju med AMF Fastigheter 
Intervju med Kenneth Allberg verksam som controller på AMF Fastigheter, Åsa Styrman 
verksam inom transaktion på AMF Fastigheter och Erik Nylund, drift- och säkerhetschef 
på AMF Fastigheter. 
 
När AMF förvärvade Fältöversten hade fastigheten redan en bostadsfastighet ovanpå sig, 
något de helst skulle se att den inte hade haft. Detta eftersom de är intresserade av att 
utföra en så bra kommersiell förvaltning som möjligt och anser att den blir lidande av att 
man har en annan part att ta hänsyn till vid beslut gällande åtgärder på t.ex. de tekniska 
systemen. En åtgärd som ligger i linje med gallerians utveckling kan vara helt ointressant 
för bostadsrättsföreningen att genomföra och då måste en överenskommelse nås där en 
eller båda parter får kompromissa för att åtgärden ska kunna genomföras. De ser inte 
situationen som optimal men eftersom deras affärsidé är att äga och förvalta gallerior i 
centrala lägen där utbudet är begränsat ansåg de ändå det var en bra affär att förvärva 
Fältöversten, bostäderna till trots.  
 
En positiv aspekt av bostäderna är att man ur ett kommersiellt perspektiv har en 
målgrupp av potentiella kunder precis ovan sig som antagligen ser gallerian som sin 
naturliga handelsplats. En aspekt de tog upp som negativ var det faktum att 
tidsutrymmet att genomföra störande underhålls- eller ombyggnadsarbete begränsas 
eftersom de inte, som i en vanlig galleria, kan utföra arbetet nattetid. Det innebär att allt 
sådant arbete måste genomföras mellan cirka klockan sju på morgonen och fram till det 
att gallerian öppnar vid vanligtvis klockan tio och därmed blir sådana arbeten både dyrare 
och tar längre tid att genomföra.  

                                                
48 Förrättningsakt 0180-2007-09763, s.19 
49 Förrättningsakt 0180-2007-09763, s.20 
50 Förrättningsakt 0180-2007-09763, s.20 
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Synen på och kunskapen om förvaltning kan också skilja sig åt mellan en professionell 
förvaltare och styrelsen i en bostadsrättsförening vilket kan medföra att förståelsen för 
varandra och samarbetet blir sämre mot om det skulle vara två professionella förvaltare 
som ägde varsin del. Vad en professionell förvaltare och en bostadsrättsförening anser 
vara viktigt kan skilja sig åt eftersom de ofta har olika motiv bakom sina åsikter. Att 
samarbetet ändå går så pass bra i Fältöversten tror AMF till stor del beror på att 
bostadsrättsföreningen har en professionell förvaltare anlitad att sköta sådana frågor. Det 
är som tidigare nämnt reglerat med servitut vilka hissar de boende respektive gallerian ska 
använda men detta till trots kan det hända att de boende använder gallerians hissar om 
någon av bostädernas hissar är trasiga och med över 500 lägenheter bidrar det till 
förslitningar på hissarna som är svåra för gallerian att begära ersättning för. AMF anser 
att det optimala om man har bostäder och galleria i anslutning till varandra är att försöka 
ha så många system separerade som möjligt för att behöva samordna så lite som möjligt.  

4.4 Kista Galleria 
Kista Galleria ligger i stadsdelen Kista som tillhör Stockholms kommun. Gallerian är en 
av Sveriges största gallerior. Kista Galleria ägs till lika delar av det finska bolaget Citycon 
och CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board). Gallerian byggdes 1977 men 
totalrenoverades 2002 och utökades ytterligare 2009. Gallerian består totalt av 90 000 m2 
som fördelas på totalt 185 butiker och restauranger. Fastighetsbeteckning är Danmark 2. 
 
Tabell 12: Allmän fakta om Kista Galleria 
Fastighetsbeteckning Danmark 2 
Ägare Citycon & CPPIB 
Färdigt 1977 (Renoverat 2002 & 2009) 
Totalyta 90 000 m2 

Antal butiker 185 
 
I samband med renoveringen 2002, byggdes även studentbostäder och företagshotell 
ovanpå gallerian. Totalt blev det två huskroppar på vardera åtta våningar som byggdes 
på.51 Kista Studentbostäder har 406 lägenheter i direkt anslutning till Kista Galleria.52 
Lägenheterna är i storlekarna 23,7 m2-40,2 m2 och majoriteten av lägenheterna är ettor 
men det finns även en del 1,5-rummare. Kista Studentbostäder är en bifirma till Kista 
Galleria KB som äger och förvaltar studentbostäderna i Kista galleria.53 Företagshotellet 
ligger i de två översta våningarna. Det är denna påbyggnad som sedan styckades av och 
bildade den nya 3D-fastigheten år 2010. Danmark 5 urholkar alltså Danmark 2. 
 
 
 
 

                                                
51 Dp 2000-03846-54 
52 Kista Studentbostäder, information hämtad 2014-05-13 från 
http://www.kistastudentbostader.se/index/vara-bostader.sv.htm 
53 Kista Studentbostäder, information hämtad 2014-05-13 från 
http://www.kistastudentbostader.se/index/kontakta-oss/om-oss.sv.htm 
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Tabell 13: Allmän fakta om Danmark 5 
Fastighetsbeteckning Danmark 5 
Ägare Kista Studentbostäder 
Färdigt 2002 
Totalyta 10 000 m2 

Antal lägenheter 406 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Bild på Kista Galleria med studentbostäder54 
 
Bild 3 illustrerar var 3D-fastigheten är lokaliserad i relation till gallerian. 3D-fastigheten är 
inom svartmarkeringen och gallerian ligger utanför svartmarkeringen. Både den nya 3D-
bostadsfastigheten och gallerian ägs alltså av samma ägare.  

4.4.1 Åtkomst till markytan - förbindelsegångar, trapphus, hissar 
m.m. 
Boende i studentbostäderna och företagshotellen kan ta sig upp till bostäderna genom 
både trappor inne i gallerian och trapphus på utsidan. Servitut har upprättats för att 
reglera boendes rätt att ta sig till sina bostäder. Även till gallerians förmån har servitut 
upprättats som avser rätt att beträda vissa delar som tillhör bostadsfastigheten för att 
underhålla delar som tillhör gallerian.  
 
Tabell 14: Redovisning av servitut avseende åtkomst till markytan – förbindelsegångar, 
trapphus, hissar m.m. 
Rättigheter Ändamål Till 

förmån 
Belastar 

Servitut Trappor & dörrar, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja 
och förnya befintliga trappor och dörr ut mot lastgatan. 
Förmånsfastigheten svarar för att brandskyddet bibehålls 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

                                                
54 Hämtad 2014-05-13 från 
http://www.kth.se/en/student/studentliv/accommodation/accommodation-
masters/2.1949/hanstavagen-kista-1.33893 
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Servitut Gångförbindelse, rätt att nyttja korridorer som 
gångförbindelse samt rätt att bibehålla befintliga postlådor 
i korridorerna. Områdena ska även nyttjas av den 
tjänande fastigheten (tillgänglighet för butikernas lager). 
Den tjänande och härskande fastigheten får inte i 
avsevärd grad förändra korridoren eller inskränka 
framkomligenheten. Förmånsfastigheten svarar för att 
brandskyddet bibehålls 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Gångförbindelse, rätt att nyttja utrymme som 
gångförbindelse inom inglasade dubbelgångar inom (över) 
gallerian (plan 6 och 7. Den belastade fastigheten äger rätt 
till tillträde via trapphus och korridorer inom 
förmånsfastigheten, för städning, skötsel och underhåll av 
invändiga ytskikt och belysning 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Nyttjande av gård m.m., rätt att nyttja 2 st gårdar, 
belägna mellan bostadshusen på plan 6. Servitutsrätten 
omfattar dock ej 2 st anordningar för 
ventilationsutblåsning från gallerian på vardera gården. 
Förmånsfastigheten äger ej rätt att plantera träd, buskar 
eller vidta andra åtgärder som kan skada tätskikt. 
Underliggande tätskikt och ytskikt är anpassade till 
varandra och utgöra tillbehör till den belastade 
fastigheten, inklusive befintliga fasta bänkar och bord. 
Den belastade fastigheten äger tillträde till gården via 
angränsande kommunikationsutrymmen inom 
förmånsfastigheten, för tillsyn och underhåll av gårdarna 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Gångförbindelse, rätt att nyttja erforderliga utrymmen 
inom belastad fastighet, via gemensamt kök, korridor och 
trapphus, vid tillsyn och underhåll av gårdarna med 
ventilationsanordningar, tätskikt under gården m.m. 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

4.4.2 Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
I denna kategori har flest servitut upprättas, även en gemensamhetsanläggning har 
upprättats. Servitutet avser främst VA-ledningar medan gemensamhetsanläggningen 
avser den tekniska försörjningen för VA-ledningarna. I många av servituten har även 
gjorts anmärkningar för att ytterligare reglera rättigheterna sinsemellan fastigheterna.  
 
Tabell 15: Redovisning av servitut avseende ledningar av olika slag, 
ventilationsanläggningar m.m. 
Rättigheter Ändamål Till 

förmån 
Belastar 

Servitut Installationer för värme/kyla, rätt att bibehålla, 
underhålla, nyttja och förnya befintliga ledningar för 
varmvatten, varmvattencirkulation och kyla, från 
undercentral inom den belastade fastigheten, till den del 
ledningarna ej ingår i gemensamhetsanläggning, samt rätt 
att nyttja därför erforderligt utrymme inom belastad 
fastigheten 
Anmärkning: I leveransavtal avses belastad fastighet 
åläggas att ansvara för leverans av värme/varmvatten till 
förmånsfastigheten, varvid mätning av vatten- och 
energiförbrukning ska ske 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Elledningar, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja och 
förnya befintliga elledningar samt att nyttja erforderligt 

Danmark 
5 

Danmark 
2 
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utrymme för ledningar från mätare ED1 i ställverksrum 
på plan 1 

Servitut Kallvattenledningar m.m., rätt att bibehålla, underhålla, 
nyttja och förnya befintliga kallvattenledningar, samt 
nyttja erforderligt utrymme därför, från separat 
vattenmätare fram till förmånsfastigheten.  
Anmärkning: Stamledningar från anslutningspunkt till 
allmän va-anläggning, fram till vattenmätaren ska ingå i 
gemensamhetsanläggning 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Varmvattenledningar m.m., rätt att bibehålla, 
underhålla, nyttja och förnya befintliga ledningar för 
varmvatten och varmvattencirkulation, från undercentral 
inom den belastade fastigheten, till den del ledningarna ej 
ingår i gemensamhetsanläggning, samt rätt att nyttja 
därför erforderligt utrymme inom belastad fastighet. 
Anmärkning: I leveransavtal avses belastad fastighet 
åläggas att ansvara för leverans av värme/varmvatten till 
förmånsfastigheten, varvid mätning av vatten- och 
energiförbrukning 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Spillvattenledningar, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja 
och förnya befintliga spillvattenledningar, från 
förmånsfastigheten fram till det att ledningen har en 
förgrening till vilken även den belastade fastigheten är 
ansluten, samt rätt att nyttja därför erforderligt utrymme 
inom belastad fastighet 
Anmärkning: De för förmåns- och belastad fastighet 
gemensamma ledningarna fram till anslutningspunkt till 
allmän va-anläggning ska ingå i gemensamhetsanläggning 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Dagvattenledningar, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja 
och förnya befintliga dagvattenledningar, från 
förmånsfastigheten fram till det att ledningen har en 
förgrening till vilket även den belastade fastigheten är 
ansluten, samt rätt att nyttja erforderligt utrymme inom 
belastad fastighet 
Anmärkning: De för förmåns- och belastad fastighet 
gemensamma ledningarna fram till anslutningspunkt till 
allmän va-anläggning ska ingå i gemensamhetsanläggning 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Teknik- och apparatrum m.m., rätt att nyttja 4 st. rum 
på plan 5 för utrustning för el och tele (teknik- och 
apparatrum). Förmånsfastigheten ska svara för drift och 
underhåll av alla invändiga ytskikt, belysning, m.m, samt 
ges rätt att nyttja erforderligt utrymme inom belastad 
fastighet för tillträde till dessa rum 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Befintliga installationer, rätt att bibehålla, underhålla, 
nyttja och förnya befintliga installationer och övriga 
ledningar för vilka ingen särredovisad servitutsrätt i övrigt 
upplåtits i denna förrättning. 

Danmark 
5 

Danmark 
2 

Servitut Ventilationsanordningar, rätt att bibehålla, underhålla, 
nyttja och förnya befintliga ventilationsledningar från 
förmånsfastigheten (plan 3) upp till en nivå ovan taket på 
norra bostadshusets västra del inom belastad fastighet 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

Servitut Befintliga installationer, rätt att bibehålla, underhålla, 
nyttja och förnya befintliga installationer och övriga 
ledningar för vilka ingen särredovisad servitutsrätt i övrigt 
upplåtits i denna förrättning 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

Servitut Rökevakuering, rätt att bibehålla och nyttja två öppna Danmark Danmark 



 
 

27 
 

 
 
 
 

utrymmen ca 1,5 m höjd, ovanför förråd m.m. inom den 
översta delen av plan 2. De öppna utrymmena har 
funktion som rökevakuering mellan garagets lastgator och 
ut i fasaden mot Danmarksgatan respektive Hanstavägen 

2 5 

 
Tabell 16: Redovisning av gemensamhetsanläggningar avseende ledningar av olika slag, 
ventilationsanläggningar m.m. 
Rättigheter Ändamål Deltagande 

fastigheter 
Gemensamhetsanläggning Teknisk försörjning, för kall-, varm- 

och spillvattenledningar samt 
dagvattenledningar. 
Danmark 5 har det största andelstalet 
medan Danmark 4 har de minsta 

Danmark 2, 
Danmark 4 och 
Danmark 5 

4.4.3 Bärande konstruktionsdelar 
I förrättningsakten finns inga servitut eller gemensamhetsanläggningar som avser bärande 
konstruktioner. Däremot skyddas bägge fastigheter av de grannelagsrättsliga reglerna. 

4.4.4 Fasader, tak m.m. 
Samtliga servitut har upprättats till Gallerians förmån. Servitut har upprättats för skyltar, 
utegivare (temperaturgivare för mätning av temperatur utomhus) och infästningar.  
 
Tabell 17: Redovisning av servitut avseende fasader, tak m.m. 
Rättigheter Ändamål Till 

förmån 
Belastar 

Servitut Skyltar, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja och förnya 
befintliga skyltar på den belastade fastighetens fasader 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

Servitut Utegivare, rätt att bibehålla, underhålla, nyttja och 
förnya befintliga utegivare, på den belastade fastighetens 
fasader inom plan 8, med tillhörande befintliga ledningar 
ned till förmånsfastigheten 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

Servitut Infästningar, rätt att bibehålla, underhålla och förnya 
infästningar för befintlig takkonstruktion, vilka är 
infästade i vägg mot Brandesgången 

Danmark 
2 

Danmark 
5 

    

4.4.5 Gränsdragning 
Bostadsdelen inom Danmark 5 omfattar våningsplan 6-10 och hotelldelen våningsplan 
11-13. Bostadsdelen omfattar även tvättstugorna på plan 3 och 4, samt trapphus med 
bl.a. nödutrymning med hiss ända ned till markplanet, plan 2 och hotellreception med 
kontor på samma våning.55 De horisontella gränserna är lokaliserade 1 m under befintlig 
grundplatta. Uppåt avgränsas fastigheten till nivån 3 m ovanför yttertaket.  
 
De vertikala gränserna finns utanför fasaderna, där går den nya gränsen vinkelrätt ut till 
den befintliga fastighetsgränsen för fastigheten Danmark 2. Inne i byggnaden går gränsen 
mitt i mellanväggarna. I plan 6 ligger gränsen strax utanför fasaden och från och med 

                                                
55 Förrätningsakt 0180K-2005-07896 
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plan 7-11 går gränsen i fasadens yttre kant, samma gräns fortsätter uppåt fram till den 
övre horisontala gränsen.56 

4.4.6 Resultat från intervju med Citycon 
Intervju med Bengt Engdahl verksam som project director och Annika Embretzen 
verksam som project controller vid Citycon.  
 
När tidigare fastighetsägare ville få igenom en ny detaljplan för att kunna bygga ut Kista 
galleria blev ett krav i detaljplanen att det i samband med utbyggnaden skulle byggas 
bostäder på taket till gallerian. Eftersom bostäderna byggdes innan lagstiftningen om 3D-
fastigheter trädde i kraft byggdes bostäderna och gallerian utan någon tanke på dem som 
separata fastigheter. 3D-fastighetsbildningen i Kista galleria genomfördes inte med 
motivet att sälja 3D-fastigheten utan den genomfördes med fastighetstaxeringsmässiga 
motiv.  
 
Förutom att bostäderna bildat en 3D-fastighet har Citycon även valt att 3D-
fastighetsbilda biografen i Kista Galleria. Genom att biografen och bostäderna blev 
varsin fastighet blev fastighetstaxeringen för dessa annorlunda. Biografen anses enligt 
gällande lagstiftning vara en kulturfastighet och nolltaxeras därför. Då kravet på 
kulturfastigheter är att endast 50 % av ytan måste utgöras av verksamhet för 
kulturändamål kunde de inkludera ytorna för ytterligare två butiker och därav slippa 
betala fastighetsskatten för alla ovan nämnda lokaler. Till biografen, som tidigare betalade 
hela fastighetsskatten själv, kom de med ett förslag om att Citycon fick höja hyran med 
halva fastighetsskatten om de skapade en egen fastighet som inte belastades av 
fastighetsskatt. Detta medförde att både Citycon och biografen tjänade pengar, Citycon 
höjde sina intäkter med halva fastighetsskatten och biografen sänkte sina kostnader med 
halva fastighetsskatten. På samma sätt kunde bostads- och hotelldelen få en annan 
fastighetstaxering som var mer lönsam ur en fastighetsskattemässig synvinkel. 
 
Eftersom bostäderna inte var något som initierades av företaget utan av kommunen är 
det inte något som företaget valt att ha på sitt tak, men heller inte något som de planerar 
att sälja. Eftersom de inte genomfört 3D-fastighetsbildningen i syfte att avyttra en del ser 
de fortfarande hela byggnaden som en fastighet. All den tekniska försörjningen hänger 
samman delarna emellan och man skiljer inte på förvaltningen för bostäderna och 
gallerian. Det som Citycon kan se som en nackdel med bostäderna är att det försvårar 
deras möjligheter att renovera gallerian. För närvarande bygger de en ny ingång i gallerian 
och det arbetet blir dyrare och tar längre tid eftersom man måste ta hänsyn till de boende 
och bara kan bygga mellan klockan 07.00 och klockan 10.00 på morgonen. Att skapa 3D-
fastigheter är något som Citycon kan tänka sig göra igen i andra projekt om det visar sig 
lönsamt, men att bygga bostäder är inte deras primära intresse.  

                                                
56 Förrätningsakt 0180K-2005-07896 
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4.5 Resultat från intervju med 
Lantmäterimyndigheten 
Intervjun vid Lantmäterimyndigheten i Stockholm skedde med lantmätare Björn de 
Maré. Utöver De Maré har Olof Sjöblom, tidigare verksam som lantmätare vid 
Lantmäterimyndigheten i Stockholm men för tillfället konsult i egen firma, intervjuats. 
Både Björn de Maré och Olof Sjöblom besitter stor expertis inom området 3D-
fastighetsbildning efter att ha varit ansvariga lantmätare i ett flertal 3D-
fastighetsförrättningar. Olof Sjöblom var ansvarig lantmätare vid förrättningen i Kista 
galleria och Fältöversten.  
 
Enligt Lantmäteriet är det initialt viktigt att tänka på detaljplanen när man planerar för en 
tredimensionell påbyggnad på en befintlig byggnad. Enligt Lantmäteriet måste åtgärden 
tillåtas enligt detaljplanen för att fastighetsbildning ska kunna ske. När det gäller 
befintliga gallerior är det sällan som detaljplanen tillåter bostäder på platsen för den 
befintliga byggnaden och då måste det ske en ändring av detaljplanen innan projektet kan 
fortsätta. I kommuner med bostadsbrist tror Lantmäteriet att kommunerna generellt är 
positivt inställda till att ändra planer för att få till fler bostäder, så där är det främst från 
grannar man kan möta motstånd vid en planändring.  
 
De problem som dyker upp i samband med 3D-fastighetsbildning är främst att lösa de 
krav som finns på en fastighet för vad den behöver innehålla. Detta måste man antingen 
lösa genom servitut och gemensamhetsanläggningar eller genom att bygga separata 
system som försörjer vardera fastighet. På frågan om det brukar bli problem vid 
förrättningen kring vem som ska ansvara för vad blir svaret att det inte blir det. 
Förklaringen till det är att det oftast är ägaren till den ursprungliga fastigheten som är den 
enda sakägaren i förrättningen och förrättningen blir därför, så länge det är lagligt, som 
sakägaren begär. Från Lantmäteriets sida anser man att det är viktigt att förtydliga så 
mycket som möjligt i förrättningsakten vad det är man menar och var t.ex. gränserna går 
för att en bostadsrättsförening utan mycket kunskap i ämnet ska kunna förstå och 
förvalta fastigheten sedan när Lantmäteriet och byggherrar lämnar den vidare.  
 
När det gäller den tekniska försörjningen så anser Lantmäteriet att det är lättare ju fler 
saker som är separerade. I de fall det rör sig om en befintlig galleria blir förrättningen 
ofta mer komplicerad eftersom man i större utsträckning måste lösa den tekniska 
försörjningen med servitut eller gemensamhetsanläggningar mot i nybyggda byggnader 
där man ofta särskiljer och bygger två separata system redan från början. I nybyggda 
byggnader är det optimala att det blir två separata fastigheter som i så liten utsträckning 
som möjligt är beroende av varandra.  
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4.6 Resultat från intervju med NAI Svefa 
Intervju med Johan Norrsell och Bengt Andrén, verksamma som konsulter på företaget 
NAI Svefa. NAI Svefa är ett konsultbolag som bland annat genomför utredningar inför 
3D-fastighetsbildningar.  
 
Arbetet som konsult vid fastighetsförrättningar beskriver de som liknande det arbete en 
arkitekt kan göra inför en bygglovshandläggning. De tar fram de handlingar som är 
nödvändiga för att fastighetsbildningen ska kunna prövas av Lantmäteriet. Om man inte 
anlitar en konsult blir det Lantmäteriets ansvar att ta fram nödvändiga handlingar, något 
NAI Svefa anser fördröjer processen. De anser att processen skulle gå fortare om 
Lantmäteriet endast agerade som en beslutande och inte en utredande myndighet och 
istället överlät till konsulter att utreda.  
 
Vid fastighetsbildning är det inte byggskedet som är viktigt utan förvaltningsskedet, vad 
händer om 20 år? Vilka tvister kan tänkas uppstå då? Vid 3D-fastighetsbildning av en 
befintlig fastighet är det främst att lösa den tekniska försörjningen som det blir mycket 
arbete med. För att systemet ska fungera krävs det en stor del samverkan mellan 
fastigheterna, något som kan försvåras när det är stora skillnader i 
förvaltarorganisationen. Gallerians professionella förvaltare vill optimera gallerians 
förutsättningar medan bostadsrättsföreningen vill hålla nere kostnaderna. Vid 
nyproduktion har man bäst förutsättningar att separera så mycket som möjligt för att 
begränsa fastighetssamverkan och underlätta den framtida förvaltningen av de båda 
fastigheterna. I befintliga fastigheter är det vanligt att det behöver bildas 
gemensamhetsanläggningar, medan man vid tillbyggnad eller nyproduktion försöker 
undvika att göra det eftersom man helst inte vill vara beroende av en annan part vid 
beslutsfattande. Vid gränsdragningen är det viktigt att fundera över vem som t.ex. har 
störst nytta av att tätskiktet underhålls, om man kommer fram till att båda fastigheterna 
har nytta av detta men i olika hög grad kan man skapa en gemensamhetsanläggning där 
man ger den ena fastigheten ett högre andelstal.  
 
En nackdel med bostäder på rena centrumanläggningar kan vara att de i många fall ligger 
isolerat och därför är oattraktiva för potentiella köpare. Människor vill bo där det bor 
folk, ingen vill vara den första som flyttar till ett område. Det är viktigt att bostäderna blir 
en del av en integrerad stad och att man arbetar för att bygga bort de rena 
centrumanläggningarna eftersom de är en risk ur en trygghetssynpunkt. De tror dock att 
vi kommer få se mer projekt av den här karaktären eftersom man vill bygga bort det 
funktionalistiska stadsplanemönstret med uppdelning mellan bostäder, handel och 
kontor. 
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5 Diskussion och slutsats 
 
I detta kapitel diskuteras de rättigheter och gränsdragningar som har säkerställts i de 
studerade förrättningarna. Utgångspunkten för diskussionen om fastighetssamverkan är 
den tidigare använda indelningen i samverkansområden där både resultat från 
fallstudierna och litteraturstudierna diskuteras. I kapitlet diskuteras även fördelar och 
nackdelar samt vad vi tror om framtiden för projekt av den här typen.  

5.1 Fastighetssamverkan 
Det finns fördelar och nackdelar med både gränsdragning, servitut och 
gemensamhetsanläggningar. När förrättningen görs måste varje part tänka på hur 
förvaltningen kan tänkas se ut om 20 år och utforma rättigheterna så att de ska stå sig i 
framtiden. Sammanfattningsvis kan man av resultaten från intervjuerna konstatera att en 
professionell förvaltare såsom en galleria föredrar servitut framför 
gemensamhetsanläggningar när det kommer till samverkan med en bostadsrättsförening. 
I det dagliga arbetet med förvaltning kan det uppfattas som omständigt att konsultera 
med en part som kanske inte har någon kunskap om fastighetsförvaltning. En 
fastighetsägare tar hellre på sig hela ansvaret själv istället för att riskera att inte kunna 
genomföra åtgärder som gallerian vill ha igenom men bostadsrättsföreningen sätter sig 
emot.  

5.1.1 Åtkomst till markytan – förbindelsegångar, trapphus, hissar 
m.m. 
Den rådande inställningen hos aktörer i branschen verkar utifrån intervjuerna vara att 
man vill skilja på ingångar för de som bor i byggnaden och gallerians kunder eftersom det 
annars måste ske en samordning om delat ansvar för de gemensamma utrymmena. Det 
verkar vanligt att man har separata trapphus och hissar även i de byggnader som byggdes 
innan 3D-fastighetsbildning var möjligt vilket tyder på att det alltid ansetts angeläget att 
inte dela dessa. Anledningen till det kan vara så enkel som att de boende ska kunna röra 
sig fritt till och från sina bostäder oberoende av gallerians öppettider och att gallerian inte 
vill att obehöriga ska kunna röra sig i utrymmen som tillhör dem när de inte är 
närvarande. Det kan också tänkas att det inte är alltför tilltalande för gallerian att ha 
boende som fraktar skrymmande saker vid in- och utflytt via samma hissar och trappor 
som deras kunder ska använda eftersom det begränsar framkomligheten i gallerian.  
 
Har man en befintlig galleria som man vill bygga på med bostäder kan det vara en idé att 
bygga till trapp- och hissutrymmen utanpå den befintliga byggnaden för att lösa transport 
upp till bostäderna. Om det inte finns möjlighet att bygga till på utsidan av byggnaden på 
grund av fastighetsgränser eller omkringliggande bebyggelse kan det istället bli så att man 
måste bygga till de befintliga systemen för gemensamt bruk. Om så blir fallet är det 
viktigt att komma ihåg att lösa den övre fastighetens rätt att nyttja trapphus och hiss i 
den undre fastigheten genom servitut eller gemensamhetsanläggning. Bygger man istället 
nytt från grunden kan man från början planera för åtskilda trapphus men ändå förlägga 
dem innanför fasaden.  
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Något som finns med i de tre förrättningar vi studerat, oavsett hur man valt att lösa 
åtkomsten till markytan, är servitut som ger vardera fastighet rätt att nyttja utrymmen på 
den andra fastigheten som utrymningsväg vid brand. Det servitutet är ett exempel på en 
företeelse som enligt oss är en självklarhet, att man vid brand måste ta sig ut så snabbt 
som möjligt oavsett vems fastighet man passerar. Därför är det intressant att man trots 
det valt att reglera rätten till utrymning vid brand med servitut. 

5.1.2 Ledningar av olika slag, ventilationsanläggningar m.m. 
En fastighet behöver ha tillgång till ledningar och annan teknisk försörjning för att enligt 
lagstiftningen få bildas som 3D-fastighet. Hur man löser tillgången till detta skiljer sig åt 
beroende på byggnadens utformning och konstruktion. Om det rör sig om en nybyggd 
fastighet kan man konstatera att man i största möjliga mån försöker skilja systemen åt 
och bygga två helt separata system så att fastigheterna är egenförsörjande. Detta tolkar vi 
som det enklaste sättet för att undvika de problem som gemensamhetsanläggningar eller 
servitut kan innebära för en effektiv förvaltning.  
 
För att tjäna så mycket pengar som möjligt på fastigheten har vi tolkat det som en viktig 
funktion att kunna mäta hur mycket vardera hyresgäst gör av med i form av el, värme, 
ventilation, kyla och vatten för att sedan kunna debitera hyresgästen det beloppet. Det 
borde då underlätta att ha ett eget system som bara tjänar den egna fastigheten för att 
ensam kunna bestämma huruvida man vill sätta in mätare i varje lokal eller göra några 
andra åtgärder eller uppgraderingar av systemen. Som förvaltare av en galleria kan man 
tänka sig att det är viktigt att fastigheten och beslutsystemet är flexibelt eftersom det kan 
bli så att man måste ändra t.ex. ventilationen beroende på vilken typ av butik eller 
restaurang som hyr lokalen för tillfället. Om man istället har en befintlig fastighet som 
ska delas in i två fastigheter verkar det som att det i många fall blir alldeles för svårt och 
dyrt att separera systemen i efterhand eftersom de ofta hänger ihop utan någon tanke på 
vilken typ av verksamhet de försörjer. Då blir inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och servitut det enda sättet att försäkra sig om att båda fastigheterna får tillgång till den 
tekniska försörjning som behövs. Den slutsats vi kan dra från fallstudien är att 
fastighetsägare föredrar servitut eftersom det säkerställer en ensamrätt över det som 
servitutet innefattar.  
 
Eftersom befintliga system ofta sitter ihop en bit och sen förgrenar sig till olika delar av 
fastigheten kan det blir nödvändigt att använda både servitut, gemensamhetsanläggningar 
och gränsdragning, exempel på det är att den del som är gemensam fram till förgreningen 
blir en gemensamhetsanläggning, den del efter förgreningen som eventuellt är kvar fram 
tills att ledningen når den övre fastigheten säkerställs med ett servitut och den del som 
ligger inom 3D-fastigheten tillhör denna eftersom den ligger inom fastighetsgränsen.  

5.1.3 Bärande konstruktionsdelar 
Utifrån vår fallstudie kan man konstatera att både i den nybyggda- och de befintliga 
fastigheterna delar fastigheterna byggnadens konstruktion. Det innebär att den bärande 
konstruktionen oftast omfattas av ett servitut eller en gemensamhetsanläggning för att 
den övre fastigheten ska tillförsäkras rätt att nyttja den bärande konstruktionen. Vilken 
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av metoderna man väljer verka skifta beroende på vilka parter som är tänkta att vara 
inblandade. Är gallerian betydligt mer kapitalstark än bostadsrättsföreningen kan det 
verka förnuftigt av gallerian att lösa nyttjanderätten till den bärande konstruktionen med 
ett servitut för att själva inneha hela kontrollen över den. Bildar man en 
gemensamhetsanläggning återkommer samma problematik som tidigare tagits upp, 
nämligen att du är begränsad i vad du kan göra utan att vara överens med den andra 
parten.  
 
Mall of Scandinavia är ett exempel på när man resonerat utifrån vilka parter som är 
inblandade när man bestämt metod. I det fallet har Unibail-Rodamco som tidigare nämnt 
valt att vara ensam ägare till den konstruktion de delar med bostadsrättsföreningen 
medan de har upprättat en gemensamhetsanläggning för den del av konstruktionen de 
delar med kontorsbyggnaden. De ansåg det vara mer fördelaktigt att ha en 
gemensamhetsanläggning med kontorsfastigheten eftersom det innebär att man delar på 
ansvar och kostnader för anläggningen. I fallet med bostadsrättsföreningen ansåg de inte 
det vara värt det extra arbete och risk det kan innebära att ha gemensam förvaltning där 
de är beroende av en annan part. Det som kan vara en avgörande faktor är att det i fallet 
med kontorsfastigheten är en trygghet att veta att det är en professionell ägare och 
förvaltare och inte medlemmarna i en bostadsrättsförening man kommer samarbeta med.  
 
Vill man vid nybyggnad helt åtskilja de två fastigheterna från varandra är det teoretiskt 
möjligt att göra det genom att bygga en egen bärande konstruktion bestående av pålar 
som den övre fastigheten vilar på. Detta är dock inget vi tror kommer användas eftersom 
kostnaderna antagligen blir större än problematiken delad konstruktion innebär för de 
deltagande fastigheterna. Den undre fastigheten måste ha en bärande konstruktion 
oavsett om den har en annan bebyggd fastighet ovan sig eller inte. Det sätt vi istället tror 
kommer användas vid nybyggnad är antagligen det sätt man använt sig av i Mall of 
Scandinavia, nämligen att 3D-fastigheten genom avtal får betala för de kostnader som 
tillkommer för att förstärka konstruktionen så att den undre fastigheten klarar den extra 
belastning som den övre fastigheten innebär på den underliggande konstruktionen.  
 
Vid tillbyggnad kommer lösningen antagligen bli densamma, nämligen att den övre 
fastigheten får stå för alla kostnader som den undre fastigheten har för förstärkning av 
sin konstruktion i samband med tillbyggnaden. Om man inte anser det viktigt att försäkra 
sig om rätten till den bärande konstruktionen går det teoretiskt sett att utelämna 
bestämmelser kring det i förrättningen och istället helt förlita sig på de grannelagsrättsliga 
reglerna. Av vad som framgår av förrättningen verkar det som att så är fallet i Kista 
Galleria. Detta kan ha korrelation till att förrättningen i Kista Galleria inte gjordes med 
tanken att fastigheten skulle ha olika ägare efter förrättningen. Dock har vi svårt att se en 
anledning till varför man inte tar tillfället i akt att besluta om även det när arbetet med 
förrättningen påbörjats.  
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5.1.4 Fasader, tak m.m. 
I de förrättningar vi undersökt har relativt lite fokus lagts på denna kategori. Det som 
reglerats i förrättningen handlar främst om huruvida gallerian vill ha skyltar uppsatta på 
fasaden till bostadsfastigheten. Är det något gallerian velat ha, så har rätten till det 
tillförsäkrats med ett servitut. 
 
Ansvar för underhåll av fasaden kan bestämmas antingen genom gränsdragning, eller 
genom inrättande av ett servitut eller en gemensamhetsanläggning. I de studerade 
objekten har man valt att inte samordna förvaltning av fasaden på något sätt och därför 
får det tolkas som att varje fastighet ansvarar för den del av fasaden som ingår i dennes 
fastighet. Den slutsats vi kan dra utifrån fallstudien och intervjuerna är att det är vanligt 
att inte samordna fasaden.  
 
Att inte ha en samordnad förvaltning av fasaden fungerar enligt oss bäst när fasaden ser 
olika ut för de två fastigheterna eftersom den ena delen då inte är beroende av hur den 
andra delen ser ut. Om hela byggnaden innehållande de båda fastigheterna har lika fasad 
bör man lösa det på annat sätt än med gränsdragning eftersom underhållet då kräver viss 
samordning för att fasaden ska se snygg ut. Det är lätt att tänka sig att fasaden är viktig 
för en galleria eftersom gallerian har som främsta mål att tilldra sig kunder och en sliten 
och nergången galleria gör det motsatta. Bostadsrätter däremot bedöms bara delvis av 
hur fasaden på byggnaden ser ut, det viktigaste för en bostadsköpare är hur lägenheten 
ser ut invändigt. Dock kan konstateras att fasaden har en viss betydelse i båda fallen och 
därför kan en gemensamhetsanläggning vara ett bra val. Om den ena parten anser det för 
riskabelt att vara beroende av en annan part kan en lösning vara att den parten tar på sig 
hela ansvaret för ytskiktet och lämnar ansvaret för resten av väggen till berörd fastighet.  
Det blir då en fastighet som har totalansvaret för hela fasaden, sin egen inklusive den 
andra fastighetens fasad, och då ensam kan bestämma över vilken underhållsgrad man 
vill ha.  

5.1.5 Gränsdragning 
Det finns inga regler som säger var man måste dra fastighetsgränsen vid 3D-
fastighetsbildningar men däremot hur man måste dra gränser. En 3D-fastighet måste 
enligt lag avgränsas både horisontellt och vertikalt för att fysiskt sett utgöras av en volym. 
Var man drar gränsen är dock upp till varje fastighetsägare och lantmätare att själva 
bestämma. Detta innebär att resultatet kan skilja sig åt i olika fastigheter beroende på hur 
man resonerat under förrättningen.  
 
Något att ha i åtanke när man bestämmer var fastighetsgränsen i höjdled mellan två 
fastigheter ska gå är vilken fastighet som har nytta av tätskiktet eftersom det avgör var i 
bjälklaget gränsen ska gå. Kommer man fram till att det är den underliggande fastigheten 
som endast har nytta och behov av att tätskiktet håller tätt förlägger man med fördel 
gränsen ovanför tätskiktet och inrättar ett servitut som ger förmånsfastigheten rätt att 
nyttja områden som behövs för att komma åt att underhålla tätskiktet. Det är dock 
ganska vanligt på byggnader med bostäder på taket att en del av taket används som gård 
för de boende. Om man då anser att båda fastigheterna nyttjar och har behov av 
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tätskiktet anger man att fastighetsgränsen ska gå på respektive sida om tätskiktet och gör 
själva tätskiktet till en gemensamhetsanläggning där båda fastigheterna deltar.  
 
Deltagande i gemensamhetsanläggningar kan antingen ske med samma eller olika 
andelstal beroende på till vilken grad man anser att de deltagande fastigheterna nyttjar 
och har behov av tätskiktet. Det positiva när tätskiktet blir en gemensamhetsanläggning 
är att båda fastigheter ansvarar för underhåll och kostnader i samband med det, vilket 
kan anses skäligt om båda är nyttjare av taket. Att göra tätskiktet till en 
gemensamhetsanläggning kan dock innebära en risk för att underhåll eller reparation av 
det blir lidande. Det kan till exempel hända att de boende använder gården på ett sätt 
som gör att anläggningen förslits snabbare än normalt vilket kan leda till konflikter 
parterna emellan och utan ett gemensamt beslut kan inga åtgärder genomföras. 

5.2 Fördelar och nackdelar 
Något som både Lewenhaupt (2006) och de företag vi intervjuat framhäver som en 
fördel med möjligheten att 3D-fastighetsbilda fastigheter är att det ger möjlighet att dela 
en byggnad som innefattar olika verksamheter i olika fastigheter. Den främsta 
anledningen till viljan att skapa separata fastigheter i en och samma byggnad verkar vara 
för att kunna fokusera på att förvalta det som är företagets huvudverksamhet. Det finns 
ingen generell regel kring vilken sorts fastigheter som ett fastighetsbolag ska fokusera sin 
verksamhet kring, vissa kan tänkas vilja sprida risk genom att äga och förvalta fastigheter 
innehållande olika verksamheter medan andra vill fokusera på fastigheter innehållande 
endast en verksamhet. För de företag som fokuserar sin förvaltning på en typ av 
verksamhet blir möjligheten att 3D-fastighetsbilda ett avgörande hjälpmedel eftersom de 
annars skulle behöva förvalta även den oönskade delen.  
 
Ett annat fördelaktigt sätt att använda 3D-fastighetsbildning på trots att man inte har 
några planer på att avyttra en del är för att det lönar sig ur fastighetstaxeringssynpunkt. 
Genom att fortsätta förvalta båda delarna men uppdelat i olika fastigheter kan man som 
fastighetsförvaltare sänka fastighetsskatten och öka sina intäkter. Det kan alltså finnas, 
utöver fördelar gällande förvaltning, fördelar ur skattesynpunkt att åtskilja olika 
verksamheter så att de blir separata fastigheter.  
 
De nackdelar som kom fram under arbetet var främst sedda ur ett förvaltningsperspektiv. 
Flera av personerna vi intervjuade nämnde att det blir svårare att sköta förvaltningen när 
man är beroende av en annan part för att åstadkomma något underhållsarbete. Om man 
som förvaltare efter en förrättning sitter med ett flertal gemensamhetsanläggningar blir 
det uppenbart att arbetet från och med nu måste ske på ett annorlunda sätt. Som 
förvaltare är du då tvungen att i gemensamhetsanläggningen komma överens med de 
andra deltagande fastigheterna om vad som ska göras på de anläggningar som är 
gemensamma. Ett exempel på när ett sådant samarbete kan skapa problem är om 
gallerian vill uppgradera sitt ventilationssystem eller sin kylanordning för att möta 
butikernas behov medan bostadsrättsföreningen är mer än nöjd med systemet som det 
ser ut idag. De lösningar som finns att tillgå i de fallen är att komma överens med den 
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andra parten om vad som ska göras och dela på kostnaden, eller att komma överens om 
att gallerian får genomföra det som de tycker är nödvändigt men att de då även får stå för 
kostnaden. Som förvaltare av en galleria är det självklart negativt att behöva betala för en 
upprustning av något som gynnar någon annan gratis men eftersom gallerian normalt sett 
är mer kapitalstark än en bostadsrättsförening kan det vara en extra kostnad de är villiga 
att ta för att åstadkomma den förbättring de vill genomföra.  
 
En annan nackdel med bostäder på taket till sin galleria är att byggnaden blir mindre 
flexibel. Det blir svårare att flytta butiker eller sätta in en restaurang eftersom bostäderna 
blockerar taket och möjligheten att installera t.ex. ytterligare ventilationstrummor som en 
restaurang kan behöva. Vidare har det även framkommit under intervjuerna att tiden att 
utföra underhållsarbete på minskar i och med att man har bostäder i nära anslutning till 
sin galleria. Som förvaltare av en galleria vill du självklart inte utföra störande arbete 
under tiden som butikerna är öppna eftersom du tjänar pengar på att kunderna handlar i 
butikerna. Störande eller omfattande underhållsarbete måste då utföras under en 
begränsad tidsperiod på tre timmar från klockan sju på morgonen fram tills dess att 
butikerna öppnar vid klockan tio. Detta innebär att underhållet i gallerior med bostäder i 
direkt anslutning blir betydligt dyrare och mer tidskrävande än i gallerior med 
förutsättningar att utföra sådant arbete under natten.  
 
Något som enligt oss är värt att reflektera över är att konsumtionsmönster ständigt 
utvecklas och förändras vilket gör det svårt att förutse galleriors framtid. Om det visar sig 
i framtiden att det inte längre är lönsamt att driva gallerior blir det svårt att förändra 
användningen om man har bostäder på taket eftersom byggnaden då är låst till att se ut 
som den gör. Har man inte bostäder på taket skulle man teoretiskt sett kunna riva 
byggnaden för att använda marken till något annat.  

5.3 Framtiden 
På frågan huruvida man i branschen tror att vi kommer få se fler liknande projekt eller 
inte svarade de flesta att de ser positivt på projekt av den här typen och att de tror att vi 
kommer få se mer av det. Unibail-Rodamco, som är en stor ägare av gallerior, hävdade 
som tidigare nämnt att de nästan enbart tittar på projekt där en galleria kan utvecklas 
med bostäder på taket och om de lyckas med ett par projekt av den här typen tror vi det 
kan generera ett intresse även hos andra aktörer. Vi delar åsikten att vi kommer få se fler 
projekt av liknande karaktär framöver eftersom gallerior ständigt måste utvecklas för att 
överleva och att skapa ett levande område i direkt närhet till sin galleria torde vara 
positivt för gallerian. Genom att förlägga bostäder nära sin galleria blir gallerian 
förhoppningsvis en naturlig mötesplats med liv och rörelse under en stor del av dygnet 
och en positiv atmosfär bidrar enligt oss till mer köpglada kunder och skapar ett gott 
rykte även hos besökare som inte bor i området.  
 
Både de intervjuade företagen och vi anser det enbart positivt att man blandar bebyggelse 
för handel, kontor och bostäder eftersom det skapar en mer levande stad. Den 
funktionalistiska stadsplaneringen känns förlegad och ogenomtänkt i dagens ljus 
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eftersom den skapat områden med olika funktion åtskilda från varandra vilka kräver att 
du transporterar dig på annat sätt än till fots. Vi ser istället Stockholms innerstad som ett 
exempel på en stadsplanering som till stor del fortfarande anses lyckad efter drygt ett 
sekel och som därför borde försöka efterskapas i så stor utsträckning som möjligt på så 
många platser som möjligt. Eftersom arbetet är förlagt till Stockholm har vi inte haft 
anledning att undersöka intresset för bostäder på gallerior i andra städer. Vi tror dock, 
eftersom det befintliga byggandet är en rest av ett tidigare stadsbyggnadsideal, att det 
med stor sannolikhet finns andra städer med gallerior där möjligheten till liknande 
projekt finns.  
 
Vi tror även att det kan ligga något i det som framkommit under några intervjuer, att det 
inte är hållbart att endast bygga bostäder ovanpå gallerian om den ligger avsides från 
annan bebyggelse. I sådana fall bör byggandet bli mer storskaligt där också områden 
kring gallerian planeras för bostäder och exploateras. Gör man inte det finns risken att 
förändringen av området blir för liten för att skapa en mer levande stadsbild och att 
människor därför känner att det är för ensamt och ödsligt att bo där för att vilja flytta dit. 
Exploaterar man området kring gallerian kan det hända att man vill bygga bort de stora 
parkeringsytor som ofta finns i samband med gallerior, vilket innebär att man måste lösa 
parkeringsfrågan på annat sätt. Något som enligt de vi intervjuat kan bli dyrt. Är planerna 
att bygga bostäder på en galleria som redan ligger i ett tätbebyggt område med bostäder 
kan det innebära en lång process att få igenom detaljplanen eftersom grannar då har 
möjlighet att överklaga förändringar som påverkar deras egen fastighet eller bostad på ett 
eller annat sätt.  

5.4 Slutsats 
Det denna rapport belyser är hur samverkansfrågor lösts i de specifika fall där man har 
en 3D-fastighet bestående av bostäder på taket till en traditionell fastighet som inhyser en 
galleria. Vidare har utretts vilka svårigheter bostäder på en galleria kan medföra, samt 
vilka fördelar aktörer från branschen kan se i sådana projekt. Lagen om 3D- 
fastighetsbildning är fortfarande relativt ung och många verksamma i branschen saknar 
erfarenhet från 3D-fastighetsbildning vilket kan medföra att kunskaperna i vissa fall är 
bristande. Några tidigare rapporter om hur 3D-fastighetsbildning går till i praktiken och 
vilka konsekvenser som följer i det specifika fallet med bostäder på en galleria har 
tidigare inte publicerats. Vi hoppas därför att vi med denna rapport bidrar till att öka 
kunskapen och medvetenheten kring hur det är vanligast att man löser de 
samverkansfrågor som uppkommer, vad projekt av den här karaktären kan innebära för 
utvecklingen av en galleria, samt vilken inverkan det kan ha på förvaltningen.  
 
Mall of Scandinavia belastas av ett servitut som ger bostadsfastigheten rätt att nyttja den 
bärande konstruktionen. Utöver det har gallerian ytterst lite samverkan med bostäderna. 
Alla system för teknisk försörjning är helt åtskilda och försörjer vardera fastighet för sig. 
Bostädernas åtkomst till markytan har lösts genom trapphus i den delen av 3D-
fastigheten som ligger i fasaden och det finns inget trapphus för bostäderna i gallerian. 
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Vardera fastighet är ensam ansvarig för den del av fasaden som ligger inom 
fastighetsgränsen.  
 
Mall of Scandinavia utgör exempel på hur 3D-förrättningen går till i en fastighet där både 
gallerian och bostäderna byggs samtidigt och efter det att lagen om 3D-fastighetsbildning 
infördes. I det fallet har man redan från början under projekteringen möjlighet att på ett 
effektivt sätt planera de båda fastigheterna utifrån vetskapen att de kommer utgöra två 
separata fastigheter. Eftersom Unibail-Rodamco och Peab Bostad hade denna möjlighet 
får man anta att de bestämmer den lösning de anser vara den bästa. Genom att granska 
det valda tillvägagångsättet i Mall of Scandinavia samt det som framkommit under 
intervjuerna kan vi dra slutsatsen att man vid nybyggnad i så stor utsträckning som 
möjligt vill skapa två helt separata fastigheter utan någon samverkan. En anledning till att 
samverkan inte är att föredra kan bero på att det kan anses negativt att en fastighet 
belastas av ett flertal rättigheter och skyldigheter eftersom det medför en osäkerhet i 
framtiden.  
 
När lagen om 3D-fastighetsbildning infördes hade Kista Galleria och Fältöversten redan 
bostäder på taken vilket innebar att bostäderna byggdes utan någon tanke på att de skulle 
kunna utgöra egna fastigheter i framtiden. Det mesta av fastigheternas tekniska 
försörjning är därför sammanhängande mellan gallerian och bostäderna, vilket medförde 
att det vid bildandet av 3D-fastigheten var mycket som behövde samverkas för att 3D-
fastigheten skulle tillförsäkras de anordningar den behöver för att kunna utgöra en 
fastighet. Eftersom det är komplicerat och dyrt att bygga nya separata system till 3D-
fastigheten har rätten till dessa i båda fallen lösts med servitut. Både Kista Galleria och 
Fältöversten utgör exempel på hur 3D-förrättningen går till i en fastighet som redan 
innan 3D-bildningen har en byggnad med en galleria och bostäder på taket. I sådana fall 
blir det svårare än vid nybyggnad att på ett effektivt sätt tillförsäkra vardera fastighet de 
anordningar den är i behov av. Utifrån det faktum att alla rättigheter i de båda 
förrättningarna lösts med servitut och inte gemensamhetsanläggningar samt den 
allmänna skepsis som framkommit gentemot gemensamhetsanläggningar under 
intervjuerna drar vi slutsatsen att servitut är en mer önskvärd lösning för tillförsäkrandet 
av rättigheter än en gemensamhetsanläggning.  
 
Det som framkommit som negativt med gemensamhetsanläggningar är att det finns en 
problematik i att en professionell förvaltare för en galleria ska samarbeta med en 
bostadsrättsförening med lekmän gällande frågor kring förvaltningen. Gallerian och 
bostadsrättsföreningen drivs med största sannolikhet av olika motiv, krasst kan man säga 
att gallerian vill få så hög omsättning som möjligt och bostadsrättsföreningen vill ha så 
låga kostnader som möjligt, motiv som inte är helt lätta att samarbeta kring.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det i gallerior med bostäder på taket är bättre ju färre 
anordningar som är delade mellan fastigheterna eftersom det leder till att mindre 
fastighetssamverkan behövs, vilket skapar en effektivare förvaltning av gallerian. I de fall 
fastighetssamverkan behövs på grund av byggnadens konstruktion bör, enligt de 
slutsatser som kan dras utifrån fallstudien, servitut användas i så stor utsträckning som 
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möjligt för att begränsa antalet anordningar man inte har ensamt ansvar över. All form av 
samordning och gemensam förvaltning där beslut inte kan tas såvida parterna inte är 
överens innebär en osäkerhet för de inblandade parterna och bör av den anledningen 
uteslutas. Med anledning av ovan sagda anser vi det vara bäst om man i så stor 
utsträckning som möjligt försöker minimera fastighetssamverkan för att var och en ska 
kunna optimera sin verksamhet oberoende av någon annan.  
 
Löser man de tekniska problem som finns på ett sätt som blir smidigt för båda parter 
tror vi att projekt av den här typen gynnar båda parter och bidrar till en positiv 
stadsutveckling. Allt eftersom det blir svårare att få tag på bra byggbar mark i 
tätbebyggda områden kommer detta alternativ framstå som en bättre och bättre lösning. 
Som Unibail-Rodamco uttryckte det är det här ett sätt att utveckla gallerian samtidigt 
som det skapar mervärden för området och genererar intäkter till inblandade företag.  
 
Efter att i det här arbetet tagit reda på hur de juridiska förutsättningarna ser ut och vilka 
möjligheter och problem projekt av den här typen kan innebära skulle det vara intressant 
att kartlägga potentiella områden för liknande projekt i de städer i Sverige som lider av 
bostadsbrist för att se i hur stor utsträckning det finns gallerior som kan vara aktuella att 
bygga bostäder på och utveckla bostadsområden kring. Med Mall of Scandinavia som 
utgångspunkt kan man om några år fastställa om projektet var lönsamt och om 
förtätning av den typen borde implementeras på andra gallerior.  
 
En annan intressant vinkel på fortsatt forskning är att göra en utvärdering över 
förvaltningsarbetet från en bostadsrättsförenings perspektiv. På vilket sätt påverkas 
bostadsrättsföreningen av det faktum att de kan vara beroende av en galleria gällande en 
del av fastighetens tekniska försörjning och hur ser de på det faktum att de befinner sig 
på taket till en verksamhet som kanske inte beständig. 
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