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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jordabalken (1970:994) inleds med de välbekanta orden ”Fast egendom är jord. Denna är 

indelad i fastigheter”. Fastigheter är naturligtvis i de allra flesta fallen mer än bara jord. 

En fastighet kan som bekant även ha tillbehör, vilket kan vara allt från träd, byggnader, 

stängsel och maskiner för industriell verksamhet till nycklar och element. Fastigheten och 

dess tillbehör utgör en rättslig enhet. Detta innebär att uttryckligt stöd krävs för att 

sakrättslig verkan ska inträda om exempelvis en transaktion sker avseende endast en del 

av en fastighet.1 Tillbehörsfrågan  är detta föremål att klassificera som tillbehör och 

därför en del av fastigheten?  är alltså av stor betydelse. 

 

Fastighetstillbehören behandlas i jordabalkens andra kapitel. Lagtexten är strukturerad på 

så vis att paragraferna 13 anger vilka föremål som kan utgöra fastighetstillbehör samt 

vissa grundläggande omständigheter som ska föreligga för att de ska kunna utgöra 

tillbehör, exempelvis att ett byggnadstillbehör enligt JB 2:2 ska vara ägnat till 

stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av denna. Om ett föremål uppfyller 

rekvisiten för exempelvis byggnadstillbehör i JB 2:2 kan det även utgöra tillbehör till 

fastigheten i rättsligt hänseende men för att veta om så är fallet måste föremålet även 

passera den bedömning som görs i JB 2:4.  

 

Av JB 2:4 framgår att föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren 

tillfört fastigheten inte hör till denna om inte föremålet och fastigheten kommit i samme 

ägares hand. Paragrafen ger uttryck för kravet på så kallad ägarkongruens.2 Ett presumtivt 

tillbehör måste tillföras fastigheten av fastighetsägaren för att det rent juridiskt ska utgöra 

ett tillbehör. Regeln tycks klar vid en första genomläsning och i förarbetena till de olika 

lydelserna av paragrafen diskuteras dess mening inte alltför ingående. Under åren har 

                                                        
1 Victorin & Hager, Allmän fastighetsrätt, s.67. 
2 Jfr Hillert, Fastighetstillbehör, En antologi, s. 35; Almgren, Festskrift till Bertil Bengtsson, s. 40, och 
mål nr T 2889-12 (punkt 20). 
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dock vissa frågor gällande kravet på ägarkongruens (framförallt rörande definitionen av 

fastighetsägarbegreppet) uppstått och till viss del besvarats av landets domstolar. Det 

senaste i en rad avgöranden på området meddelades av Högsta domstolen i februari 

tidigare i år. HD:s motivering och avgörande i detta mål klargör ett par oklarheter på 

området men andra kvarstår och den fjärde paragrafens närmare innebörd och tillämpning 

i vissa situationer är fortfarande inte uppenbar. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att närmare utreda innebörden av kravet på 

ägarkongruens. De flesta obesvarade frågorna om ägarkongruens kretsar kring problemet 

med att fastställa huruvida något är tillfört av annan än fastighetsägaren. För att fastställa 

innebörden av det krav på ägarkongruens som uppställs i JB 2:4 så måste vissa andra 

frågor besvaras. Dessa frågor är framförallt följande: 

 

– Hur har synen på ägarkongruensen förändrats sedan den introducerades som ett 

krav för tillbehör? 

 

 Vad blir resultatet i tillbehörshänseende om ett presumtivt tillbehör tillförs en 

samägd fastighet av endast en utav delägarna? 

 

– Vad blir resultatet i tillbehörshänseende om en fastighet som ägs av en person 

tillförs ett presumtivt tillbehör av denna person och en eller flera andra personer 

gemensamt? 

 

– Kan undantag göras från kravet på ägarkongruens och i så fall på vilket sätt? 
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1.3 Metod och avgränsningar 

 

Denna uppsats har skrivits utifrån den traditionella rättsdogmatiska metoden. På grund av 

ämnets natur har vissa rättskällor använts mer än andra. Problemet som står i fokus har 

uppmärksammats i doktrin och framförallt i rättspraxis, men inte i samma utsträckning i 

förarbetena, varför de första två kommer diskuteras mer utförligt. Även om förarbetena 

inte uppmärksammar samägarproblematiken innehåller de resonemang om tankarna 

bakom JB 2:4 och hur paragrafen avsågs att tillämpas. Trots det begränsade utrymme 

förarbetena tilldelats har deras värde således på inget vis försummats vid författandet av 

denna uppsats. 

 

Ägarkongruensfrågan ligger som bekant inom det bredare ämnet fastighetstillbehör. Det 

är dock bara fysiska tillbehör som kommer att diskuteras i de kapitel som följer och inte 

exempelvis servitut eller andra rättigheter. Vidare handlar JB 2:4 st. 2–3 om föremål som 

omfattas av företagshypotek och st. 4 handlar om överlåtelse av fastighet som tillhör 

staten och inget av detta kommer att behandlas i uppsatsen. Det är följaktligen inte hela 

fjärde paragrafen som ligger under luppen, utan endast första stycket och i huvudsak 

orden ”[f]öremål som ... annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna 

... ”. Någon särskild vikt lägger jag alltså inte vid fallet att en nyttjanderättshavare tillför 

något till en fastighet.  

 

Situationen att föremål och fastighet kommer i samme ägares hand (vilket, som jag 

tidigare nämnt, enligt 4 § innebär att föremålet hör till fastigheten) utgör i högsta grad en 

ägarkongruensfråga. Uppsatsens fokus ligger inte på denna situation men den kommer 

dock behandlas när den inte lämpligen kan eller bör skiljas från frågan om kongruens 

mellan tillförare och fastighetsägare. Vidare behandlar JB 2 kap. 4 och 5 §§ vad som 

gäller när egendom som sålts med återtagandeförbehåll tillförs en fastighet. Vad som 

gäller i dessa situationer kommer inte heller behandlas mer än väldigt översiktligt. Fokus 

i den följande framställningen ligger istället på hur ordet ”fastighetsägaren” i JB 2:4 ska 

definieras och i synnerhet hur paragrafen ska tillämpas när en fastighet är samägd eller 

när en fastighet ägs av en person men ett presumtivt tillbehör tillförs av flera. 
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1.4 Disposition 

 

I det närmast följande kapitlet (kapitel 2) kommer jag lite kortfattat att gå igenom den 

lagstiftning och de motiv som ligger bakom dagens reglering av ägarkongruensfrågan. På 

så vis fås en grundläggande förståelse för dagens JB 2:4 och hur kravet på ägarkongruens 

avsågs att tillämpas. Kapitel 3 handlar om situationen att egendom tillförs en samägd 

fastighet och kan sägas utgöra uppsatsens kärna då frågan om ägarkongruens ställs på sin 

spets här. Vidare är området förhållandevis rikt på avgöranden och uppmärksammat i 

doktrinen så resonemang och slutsatser i denna fråga kommer sedan att återkomma för 

att besvara mindre uppmärksammade frågor, kanske framförallt vad som händer om 

fastigheten inte är samägd men ett presumtivt tillbehör tillförs av flera  en fråga som 

kommer att utredas i kapitel 4. Det nästföljande kapitlet (kapitel 5) ägnas sedan åt att 

besvara huruvida undantag kan göras från kravet på ägarkongruens. Finns det situationer 

där ett föremål kan bli tillbehör trots att det inte tillförts av fastighetsägaren, och när kan 

dessa undantag i sådana fall bli aktuella? I kapitlet anläggs även ett de lege ferenda-

perspektiv och frågan om potentiella framtida undantag diskuteras. Kapitel 6, det sista 

kapitlet, består av avslutande kommentarer och resonemang hänförliga till var och en av 

de olika frågeställningarna. 

 

 

1.5 Terminologiska frågor 

 

Något bör sägas om vilken terminologi som i denna uppsats kommer användas för att 

differentiera mellan sådana föremål som passerat bedömningen som görs i JB 2:4 och 

sådana som endast är av sådan art och har ett sådant samband med fastigheten att de skulle 

kunna utgöra – men inte nödvändigtvis utgör – tillbehör i rättslig mening. 3  Undén 

benämner föremål som utgör tillbehör i rättslig mening rättsliga tillbehör och den andra 

sorten faktiska tillbehör.4 Rättsliga tillbehör kan dock i vedertaget juridiskt språkbruk 

även förstås som tillbehör som har karaktären av rättigheter, såsom exempelvis servitut.5 

                                                        
3 Jfr HD:s oklara användning av begreppet tillbehör i T 2889-12 
4 Undén, TfR 1921, s. 6. 
5 Se t.ex. Victorin & Hager, a.a. s. 63. 
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För att undvika oklarheter kommer vad Undén kallar faktiska tillbehör i denna uppsats 

benämnas presumtiva tillbehör; det han kallar rättsliga tillbehör benämns hädanefter 

endast tillbehör. 

 

När ett föremål tillförts en fastighet och frågan om ägarkongruens ännu inte behandlats 

eller slutgiltigt avgjorts kommer föremålet stundtals benämnas ”det presumtiva tillbehör-

et”. ”Föremålet” kommer på andra ställen ersättas med ”egendomen” eller ”objektet”. 

Någon betydelsemässig åtskillnad avses inte härmed utan de olika benämningarna 

används endast i intresset av språklig variation. Detsamma gäller även variationer av 

andra återkommande begrepp. Något annat som för tydlighetens skull bör poängteras är 

att när hänvisningar hädanefter sker till paragrafer utan angivande av lag eller balk avses 

i samtliga fall jordabalken. 
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2 Bakgrund till dagens JB 2:4 st. 1 p. 1 

 

2.1 Introducerandet av kravet på ägarkongruens 

 

Regler om fastighetstillbehör har funnits lagstadgade i svensk rätt sedan införandet av 

lagen den 24 maj 1895 angående vad till fast egendom är att hänföra. I 4 § nämnda lag 

stadgades att om ”någon efter särskilt stadgande eller på annan emot envar gällande grund 

[hade] äganderätt till byggnad eller annat, som, efter ty i 2 eller 3 § sägs, skulle till annans 

fasta egendom höra” så räknades detta inte till den fasta egendomen i fråga. Av paragrafen 

framgår att den utgör ett undantag till 2 och 3 §§; vilket liknar hur dagens JB 2:4 utgör 

ett undantag till JB 2:12:3, som jag redan nämnt. Då liksom nu har den lagstiftnings-

mässiga utgångspunkten av naturliga skäl alltså varit att inga ägarkongruensproblem 

föreligger utan att ägaren till den fasta egendomen också äger de presumtiva tillbehören.6 

 

Innebörden av 4 § i 1895 års lag var något oklar, konstaterade lagberedningen i ett tidigt 

förslag till jordabalk, 1947.7 Förenklat innebar regeln att om någon annan än fastighets-

ägaren hade äganderätt till ett presumtivt tillbehör så utgjorde detta inte ett tillbehör. 

Svårigheten i tillämpningen av regeln var, enligt lagberedningen, att fastställa när någon 

”på annan emot envar gällande grund” hade äganderätt till ett presumtivt tillbehör. Det 

kan konstateras att frågan inte besvarades i förarbetena till 1895 års lag utan att det där 

endast sades att omständigheterna i det enskilda fallet skulle vara avgörande. Efter att 

således ha konstaterat att lagtexten inte gav någon ledning för hur bestämmelsen skulle 

tillämpas tillade lagberedningen att ingen specifik tolkning fått genomslag i doktrinen och 

att inga vägledande prejudikat ännu existerade.8 Samägarproblematiken hade följaktligen 

inte uppmärksammats i detta skede. 

 

Äldre vägledande avgöranden för frågan om innebörden av 4 § finns dock. Det kanske 

intressantaste är Högsta domstolens pleniavgörande i NJA 1918 s. 441 (I och II). Mål I 

är av störst intresse för den aktuella diskussionen och HD:s majoritet får där anses ha 

                                                        
6 Beckman m.fl., Jordabalken: en kommentar, s. 162.  
7 SOU 1947:38 s. 102. 
8 SOU 1947:38 s. 103. 
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slagit fast följande regel: om tillförd egendom (som i målet närmast hade karaktären av 

byggnadstillbehör) införlivats med fastigheten så är ett äganderättsförbehåll utan verkan. 

Detta kan med fördel jämföras med Wilhelm Sjögrens ståndpunkt att ett äganderätts-

förbehåll inte kunde göras gällande mot tredje man om den aktuella egendomen 

anbringats eller anskaffats för stadigvarande bruk på fastigheten. 9  Det kan således 

konstateras att HD slog fast att ett äganderättsförbehåll i dessa situationer inte var en 

”emot envar gällande grund” enligt 4 §. 

 

 

2.2 Lagberedningens förslag till jordabalk, 1947 

 

2.2.1 Allmänt om kravet på ägarkongruens 

 

Lagberedningen ansåg att det fanns skäl att ifrågasätta huruvida det ens skulle tillåtas att 

föremål som utåt framstår som tillbehör inte har denna rättsliga karaktär. Cirka ett halvt 

sekel efter introducerandet av kravet på ägarkongruens ställde LB således frågan om det 

över huvud taget behövdes. Svaret blev ja. Nackdelarna med kravet på ägarkongruens 

sades dock vara flera. Inkongruenta ägarförhållanden resulterade (då såsom nu) i att 

presumtiva tillbehör kunde skiljas från fastigheten och att värdeförstörelse därmed 

uppstod. Vidare innebar rättsläget en fara för fastighetskrediten. Det är inte svårt att se 

hur lagberedningen kom till denna slutsats. Om föremål kan skiljas från fastigheten 

förlorar den i värde, och eventuella borgenärers säkerhet blir sämre. Inkongruenta 

ägarförhållanden är säkert ofta okända för kreditgivaren som i och med detta frånskiljande 

hamnar i en mindre gynnsam situation då värdet på hans säkerhet försämrats. Om 

kreditgivare tvingas ta hänsyn till denna risk blir de troligtvis mindre benägna att bevilja 

krediter i samma utsträckning som tidigare.10 

 

Varför ansåg lagberedningen då att ägarkongruenskravet var nödvändigt, trots ovan 

nämnda nackdelar med regleringen? De var helt enkelt av den åsikten att nackdelarna 

med regeln inte vägde särskilt tungt. När exempelvis en hyresgäst tillför ett föremål till 

                                                        
9 Adlercreutz, Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s. 18 och s. 21 
10 SOU 1947:38 s. 104 f. 
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en lägenhet är detta ofta av mindre värde och effekten på fastighetskrediten borde vara 

minimal. Är det fråga om ett inredningsföremål eller dylikt som hyresgästen gentemot 

fastighetsägaren åtagit sig att bekosta får det anses ha överlåtits till den sistnämnde och 

ägarkongruens föreligger därmed. Tittar man på större, mer värdefulla presumtiva 

tillbehör som hela byggnader är det oftast fråga om överloppshus 11  uppförda av en 

arrendator eller annan liknande brukare och i dessa situationer får det antas att en borgenär 

känner till situationen, varmed fastighetskrediten inte påverkas negativt. 

Sammanfattningsvis konstaterade LB att nackdelarna var minimala i och med att 

möjligheterna att tillskapa skentillbehör (presumtiva tillbehör som inte egentligen utgör 

tillbehör) ”i praktiken [inte] givit upphov till några egentliga missförhållanden”. 12 

Fördelarna med kravet på ägarkongruens diskuterades inte i detalj av LB. Däremot sades 

detta: 

 

”Det skulle också otvivelaktigt strida mot gängse rättsuppfattning att låta 

byggnader på annans mark och föremål, som infogats i annans byggnad, få 

karaktär av tillbehör. En dylik lösning skulle jämväl kunna medföra vissa 

praktiska svårigheter.”13 
 

Trots att skälen inte egentligen diskuterades i detalj råder det således inget tvivel om att 

lagberedningen ansåg att ett lagstadgat krav på ägarkongruens, likt det i 1895 års lag, var 

nödvändigt.  

 

 

2.2.2 Uttrycket ”annan än fastighetsägaren” 

 

Som framgår av föregående avsnitt var situationen den att lagberedningen inte var 

tillfreds med den oklara regeln i 1895 års lag men ansåg att en regel om ägarkongruens 

inte kunde undvaras. Detta resulterade i att LB försökte precisera regeln och göra den 

tydligare, för att undanröja de oklarheter som då fanns angående dess tillämpning. Enligt 

den föreslagna lydelsen skulle ett föremål inte utgöra ett tillbehör om det tillförts av 

                                                        
11 Dagens motsvarighet till överloppshus kan närmast sägas vara byggnader på ofri grund, vilka 
som bekant, p.g.a. JB 2:4, utgör lös egendom (jfr även JB 8:21) 
12 SOU 1947:38 s. 105. 
13 SOU 1947:38 s. 105. 
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nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren, förutsatt att fastighetsägaren inte 

heller förvärvar föremålet ifråga – vilket i hög grad överensstämmer med hur dagens JB 

2:4 st. 1 p. 1 ser ut. För att konkretisera innebörden nämnde lagberedningen två tänkbara 

fall som träffas av regeln. Det första var en hyresgäst som förser sin lägenhet med en 

korkmatta. Det andra var en arrendator som uppför ett överloppshus. Bortses från 

eventuella komplikationer som kan uppkomma i de enskilda fallen är dessa två exempel 

tämligen klara. I båda fallen har fastigheten tillförts något av en nyttjanderättshavare och 

föremålet blir inte tillbehör till fastigheten.14 

 

En av huvudfrågorna i denna uppsats är vad som ska förstås med att annan än 

fastighetsägaren tillfört fastigheten något. Lagberedningen gick i sitt förslag in på vad de 

ansåg skulle förstås med detta. I första hand avsågs fall där ett annat rättsförhållande än 

nyttjanderätt låg till grund för tillförandet. Exempel som nämndes var ett elektricitetsverk 

som sätter upp mätapparater på fastigheten och en födorådstagare som installerar en 

kamin i den bostad som ingår i födorådet. Regeln träffades även, ansåg de, av fallet att 

egendom tillförs en fastighet utan stöd av något rättsförhållande, oavsett om tillföraren är 

i ond eller god tro angående sin bristande befogenhet.15 

 

 

2.3 1966 års lag och jordabalken 

 

I och med lagen den 29 juli 1966 om vad som är fast egendom ändrades regeln om 

ägarkongruens. Det ovan citerade stycket ur 4 § i 1895 års lag kom att ersättas av 5 § i 

1966 års lag. 5 § 1 st. 1 p. löd: ” Föremål som nyttjanderättshavare eller eljest annan än 

fastighetsägaren tillfört fastighet hör ej till denna, om icke föremålet och fastigheten 

kommit i samma ägares hand.” Denna del av bestämmelsen upptogs sedan i dagens JB 

2:4 st. 1 p. 1 med den enda skillnaden att språket moderniserades något. Av denna 

anledning är förarbetena till 1966 års lag av stort intresse när det gäller att förstå 

innebörden av den nu gällande bestämmelsen. Det förslag från 1947 som lagberedningen 

                                                        
14 SOU 1947:38 s. 105 f. 
15 SOU 1947:38 s. 106. 
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tog fram och som diskuterats i föregående kapitel gick aldrig ut på remiss.16 Det får dock 

antas att lagberedningens synpunkter var vägledande vid framarbetandet av 1966 års lag. 

Eftersom dessa redan redogjorts för ägnas detta avsnitt åt synpunkter från andra håll 

framförda i förarbetena till 1966 års lag. 

 

Departementschefen noterade att den gamla bestämmelsen i 1895 års lag träffade två 

olika typer av situationer. Den första är att exempelvis en hyresgäst eller en arrendator 

(någon annan än fastighetsägaren) tillför en fastighet ett föremål, som inte ägs av 

fastighetsägaren. Det andra är att fastighetsägaren tillför sin fastighet ett föremål som 

denne köpt med ett återtagandeförbehåll.17 Denna sistnämnda situation ligger som bekant 

utanför ramen för denna uppsats. Det är visserligen en typ av ägarkongruensfråga men 

den regleras idag i 4 och 5 §§ JB, där det tydligt framgår att ett återtagandeförbehåll är 

utan verkan såvida egendomen inte är av typen industritillbehör. De diskussionsvärda 

frågorna inom ämnet återtagandeförbehåll sammanfaller inte med ämnet för denna 

uppsats, så jag ska istället fokusera på departementschefens förstnämnda situation. Den 

andra situationen intresserade dock departementschefen mer än den första. 

 

Angående situation ett kan det inledningsvis nämnas att departementschefen tar 

arrendatorer och hyresgäster som exempel på ”annan än fastighetsägaren”. Dessa faller 

som bekant redan in under begreppet nyttjanderättshavare, så ingen ny information 

erbjuds härmed. Däremot tydliggörs att föremål som tillförts inte blir tillbehör om de 

tillförts av denna krets av personer, även om föremålen förenats med fastigheten genom 

inmurning eller är ägnade till stadigvarande bruk för en byggnad. 18  Ett annat 

tydliggörande från departementschefen var att han uttalade att den underförstådda 

huvudregeln var att föremål som objektivt framstod som tillbehör också faktiskt utgjorde 

tillbehör.19 Detta uttalande fäste HD viss vikt vid i mål nr T 2889-12, ett avgörande jag 

ska återkomma till i kapitel 3. 

 

                                                        
16 NJA II 1966 s. 1. 
17 NJA II 1966 s. 72. 
18 NJA II 1966 s. 72. 
19 NJA II 1966 s. 76. 
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Inte heller lagrådet ägnade något större utrymme åt det som ovan benämnts situation ett, 

utan diskuterade främst en annan aspekt av 5 §, nämligen tillförandet av företags-

intecknad egendom. Lagrådet nämner i förbifarten att det skydd 5 § bereder nyttjande-

rättshavare känns betryggande, då lös egendom som dessa tillfört inte gärna kan 

omvandlas till tillbehör utan deras medverkan.20 Begreppet ”annan än fastighetsägaren” 

och vad det kan tänkas innebära i olika situationer gick lagrådet inte in på. 

 

Förarbetena till dagens jordabalk är inte särskilt utförliga när det kommer till 2:4 st. 1 p. 

1. Det finns troligtvis två skäl till detta. För det första upptogs bestämmelsen i JB bara 

några få år efter att ha gjorts om ordentligt och införts i 1966 år lag om vad som är fast 

egendom. St. 1 p. 1 överensstämmer dessutom i princip ordagrant med sin motsvarighet 

i 1966 års lag. För det andra tycks den sparsamma motiveringen kunna förklaras med att 

man ville överlämna frågan åt rättstillämpningen, vilket både departementschefen och 

lagrådet poängterade.21 

 

 

2.4 Tillförande av egendom 

 

Vad som avses med uttrycket ”annan än fastighetsägaren” har redan diskuterats i korthet 

och kommer att diskuteras flitigt under resten av denna uppsats. Den formuleringen i 

dagens JB 2:4 st. 1 som ska analyseras är dock ”[f]öremål som ... annan än fastighets-

ägaren tillfört [min kursivering] fastigheten hör inte till denna ... ”. Några ord bör därför 

även sägas om vad det innebär att tillföra en fastighet något. 

 

Till en början bör det poängteras att uttrycket ägarkongruens kan sägas vara något 

missvisande. Läses 2:4 st. 1 p. 1 motsatsvis sägs att om fastighetsägaren tillför ett föremål 

till sin egen fastighet så blir detta ett tillbehör. Vad som inte stadgas är att fastighetsägaren 

måste äga föremålet han tillför. För industritillbehör däremot gäller enligt 2:4 st. 1 p. 2 

att av fastighetsägaren tillfört föremål endast blir tillbehör om han också äger föremålet. 

Det skulle alltså kunna sägas att absolut ägarkongruens endast krävs för att presumtiva 

                                                        
20 NJA II 1966 s. 78. 
21 NJA II 1970 s. 37. 
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industritillbehör ska bli tillbehör. För presumtiva byggnadstillbehör och presumtiva 

allmänna fastighetstillbehör krävs kongruens mellan tillföraren av föremålet och ägaren 

av fastigheten, alternativt ägarkongruens genom att det tillförda och fastigheten kommer 

i samme ägares hand. Uttrycket ägarkongruens används dock även för 2:4 st. 1 p. 1 första 

ledet,22 och jag kommer fortsätta att i denna uppsats använda ordet i den betydelsen. 

  

Begreppet tillföra i 4 § är inte så oproblematiskt som det kanske verkar. Det är nämligen 

inte enbart en fråga om vem som fysiskt tillför ett föremål. Om någon tillför fastigheten 

egendom på fastighetsägarens uppdrag föreligger fortfarande ägarkongruens.23 Det finns 

således ett element av ”i vems intresse tillförs föremålet?”. Denna diskussion ska jag 

återkomma till senare men några ord bör sägas redan här. I det ovan nämnda förslaget till 

jordabalk från 1947 diskuterade lagberedningen tillförandeaspekten. Först tog LB upp det 

tämligen oproblematiska fallet att en nyttjanderättshavare eller någon annan än 

fastighetsägaren av en utomstående hyr ett föremål som tillförs fastigheten. Föremålet 

blir inte tillbehör till fastigheten. Om däremot fastighetsägaren själv hyr föremålet som 

tillförs så får omständigheterna avgöra om det blir tillbehör eller inte. Lagberedningen tar 

exemplet att ett elektricitetsverk mot hyra installerar mätapparater på en fastighet. I detta 

fall har egendomen tillförts i elektricitetsverkets intresse och den blir således inte tillbehör 

till fastigheten. 24  I förarbetena till dagens jordabalk tar departementschefen upp ett 

liknande exempel, nämligen att gårdstankar hyrs ut av mejeriföreningar och installeras på 

mjölkleverantörers fastigheter främst i de förstnämndas intresse, varför dessa inte heller 

blir fastighetstillbehör.25 Detta får dock sägas utgöra ett undantagsfall och typiskt sett 

tillförs hyrd egendom i fastighetsägarens intresse. Även om uthyraren är den som 

personligen installerar det hyrda föremålet blir det således tillbehör till fastigheten; en 

lösning som stämmer väl överens med situationen att den tillförda egendomen sålts med 

återtagandeförbehåll.26 I båda situationerna ägs egendomen av annan än fastighetsägaren, 

men som jag redan avhandlat är det inte äganderätten till den tillförda egendomen som är 

avgörande, utan i vems intresse den tillförs. 

                                                        
22 Se exempelvis T 2889-12 punkt 20. 
23 Victorin & Hager, a.a. s. 75. 
24 SOU 1947:38 s. 107. 
25 NJA II 1970 s. 35 ff. 
26 SOU 1947:38 s. 107. 
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2.5 Sammanfattning 

 

Sammantaget kan det konstateras att förarbetena till 1895 års lag angående vad till fast 

egendom är att hänföra inte preciserade vilka situationer som kunde tänkas innebära att 

någon annan än fastighetsägaren ”på annan emot envar gällande grund [hade] äganderätt 

till byggnad eller annat”. Det som sades var istället att omständigheterna i det enskilda 

fallet skulle få avgöra, och frågan var alltså i princip överlämnad till rättstillämpningen. I 

det förslag till jordabalk som sedan presenterades av lagberedningen på 40-talet hade man 

frångått formuleringen i 1895 års lag, och LB förespråkade istället en regel som liknar 

dagens. Viss ledning erbjöds i frågan om när något ska anses vara tillfört av annan än 

fastighetsägaren men samtidigt nämndes endast tre exempel: ett elektricitetsverk som 

sätter upp mätapparater på en fastighet, en födorådstagare som installerar en kamin i den 

bostad som ingår i födorådet, och de fall då egendom tillförs utan stöd av något 

rättsförhållande. Exemplet med födorådstagaren är dessutom föråldrat och inte längre 

relevant.  

 

Övriga uttalanden i förarbetena till 1966 års lag om vad som är fast egendom tydliggör 

inte rättsläget ytterligare på denna punkt. Däremot konstaterade departementschefen att 

huvudregeln är att det som objektivt framstår som tillbehör också utgör tillbehör till 

fastigheten. Summa summarum finns det således inget i förarbetena som pekar på att 

samägarproblematiken – och hur begreppet ”annan än fastighetsägaren” i detta avseende 

ska definieras – hade uppmärksammats. Lagberedningens uttalanden om begreppet 

tillföra påvisar emellertid att det avgörande är huruvida kongruens föreligger mellan 

ägaren till fastigheten och den i vars intresse tillförandet av viss egendom sker. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 Föremål tillförs en samägd fastighet 

 

3.1 Allmänt om problemets uppkomst 

 

Det faktum att uttrycket ”annan än fastighetsägaren” inte ägnades särskilt mycket 

uppmärksamhet i förarbetena till 1895 års lag, 1966 år lag och dagens jordabalk har gett 

upphov till problem i rättstillämpningen. Om situationen är den att två eller fler personer 

gemensamt äger en fastighet men endast en utav dem tillför fastigheten ett visst föremål, 

blir detta då tillbehör till fastigheten? Med andra ord frågar jag mig om ”fastighetsägaren” 

i 2:4 st. 1 p. 1 betyder ”samtliga fastighetsägare” eller ”en av fastighetsägarna”. Om ordet 

har den första betydelsen föreligger således inte ägarkongruens då endast en av ägarna 

tillför fastigheten egendom och denna förblir lös egendom. Om ordet däremot har den 

andra betydelsen är ägarförhållandena kongruenta och den tillförda egendomen blir 

tillbehör till fastigheten. 

 

Den aktuella frågan har genom åren varit central i ett flertal fall som prövats av landets 

domstolar. Vad som följer nedan är en kronologisk genomgång av relevant praxis, med 

undantag av ett fåtal fall som enligt min mening har större bäring på andra aspekter av 

samägarproblematiken. Vissa mål gäller inte egendom som tillförts en samägd fastighet. 

Dessa kommer endast behandlas i korthet men är viktiga för förståelsen av ägar-

kongruensregeln i stort. 

 

Innan genomgången av praxis inleds bör något sägas om de olika typerna av mål där 

samägarproblematiken aktualiserats. Dels har problemet uppstått i frågor om lagfart och 

skatt och dels har det uppstått då två parter tvistat om bättre äganderätt till viss tillförd 

egendom. På grund av målens natur, specifikt partsförhållandena (enskild mot det 

allmänna respektive enskild mot enskild), finns det skäl att anse att kongruensfrågan är 

av mer avgörande betydelse i det senare fallet än när det är fråga om beviljande av lagfart 

eller fastställande av skatteunderlag. Detta betyder naturligtvis inte att dessa bör förbises 

i sammanhanget. Kontentan av det sagda är endast att det bör has i åtanke att olika 

intressen är aktuella i olika typer av mål. 
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3.2 Avgöranden – 60-, 70- och 80-tal 

 

3.2.1 Tidiga stämpelskatte- och lagfartsärenden 

 

I målet NJA 1966 s. 580 hade en person, W, förvärvat tomtmark av en stad och samtidigt 

köpt en på marken uppförd villa av ett bolag som ägdes av samma stad. Frågan var om 

stämpelskatten på förvärvet skulle beräknas enbart på värdet av tomten eller på värdet av 

tomten och byggnaden tillsammans. Det faktum att bolaget som uppfört villan var ägt av 

staden medförde inte, enligt HD, att villan skulle anses vara uppförd av staden eller för 

dess räkning. Ägarkongruens förelåg således inte, villan var före W:s förvärv inte 

tillbehör till fastigheten och stämpelskatten beräknades enbart med markens värde som 

grund. 

 

NJA 1979 s. 145 var ett annat stämpelskattemål som liknade NJA 1966 s. 580. 

Omständigheterna var följande. En person, N, köpte en tomt. N ägde även samtliga aktier 

i ett bolag och utgjorde ensam bolagets styrelse. Bolaget lät uppföra en byggnad på N:s 

tomt varefter N sålde tomten till bolaget. Frågan var om byggnaden före bolagets förvärv 

av tomten utgjorde tillbehör till denna, vilket skulle resultera i att byggnadens värde skulle 

ingå vid beräkningen av stämpelskatten. På ett liknande sätt som i det föregående fallet 

kom Högsta domstolen till slutsatsen att byggnaden inte kunde anses vara uppförd av N 

eller för hans räkning, varför stämpelskatten beräknades på grundval endast av tomtens 

värde. Att N ägde 100 % av aktierna i bolaget och ensam utgjorde bolagets styrelse var 

inte tillräckligt för att ägarkongruens skulle föreligga. 

 

Det tredje målet, NJA 1982 s. 773, skiljer sig tydligt från de tidigare – då det behandlar 

egendom som tillförts en samägd fastighet – och har även blivit mer omdiskuterat. Frågan 

i målet uppstod vid en lagfartsansökan. Makarna C.L. och L.L. var båda till 50 % vardera 

lagfarna ägare till en fastighet. L.L. lät sedan ensam uppföra en enfamiljsvilla på 

fastigheten varefter C.L. sålde sin halva av fastigheten, med undantag av byggnaden, till 

L.L. På grund av köpet sökte L.L. lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Denna ansökan 

avslogs med motiveringen att byggnaden som L.L. tillfört fastigheten blivit tillbehör och 
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därför inte kunde undantas vid försäljningen. L.L. överklagade till HovR:n, som lämnade 

besvären utan bifall, och sedan vidare till HD. 

 

Högsta domstolen började med att diskutera modellen för prövning av lagfartsansökning-

ar. Det erinrades om att lagfarten inte har någon konstitutiv verkan gällande frågan om 

vad som är eller inte är tillbehör till en fastighet. Prövningen är därför inte särskilt 

ingående och görs med utgångspunkt i en formell granskning av de ingivna handlingarna. 

Då liksom nu gäller (enligt JB 20:6 punkt 9) att en lagfartsansökan ska avslås om det är 

uppenbart att förvärvet är ogiltigt eller inte kan göras gällande. HD konstaterade att det 

saknades skäl att ifrågasätta L.L:s påstående att han ensam hade tillfört villan. Av denna 

anledning kunde det inte anses uppenbart att byggnaden utgjorde tillbehör till fastigheten. 

På grund av uppenbarhetsrekvisitet i JB 20:6 punkt 9 besvarades alltså egentligen inte 

frågan om huruvida byggnaden utgjorde ett tillbehör eller inte. Det ligger nära till hands 

att tolka domen som att byggnaden inte utgjorde tillbehör men hur HD hade besvarat 

frågan om det inte hade varit fråga om en förenklad lagfartsprövning är omöjligt att veta.  

 

Som Almgren noterar kan det endast konstateras att Högsta domstolen utgick ifrån att en 

byggnad som av en make tillförs en av båda makarna samägd fastighet kan vara lös 

egendom.27 Meningarna i doktrinen tycks dock inte vara enade. Hillert anser att HD i 

fallet visat förståelse för principen att ett föremål som inköpts och tillförts en samägd 

fastighet av endast en utav ägarna ska räknas som lös egendom. ”HD … byggde därvid 

sitt beslut på ståndpunkten att en byggnad inte blir tillbehör om den som tillför fastigheten 

byggnaden endast äger en kvotdel av fastigheten”, skriver Hillert.28 Som framgår av vad 

jag sagt ovan delar jag inte Hillerts uppfattning i denna fråga. Det är mycket möjligt att 

HD skulle ha kommit till den slutsatsen som Hillert drar av fallet om man inte hade varit 

begränsade till den förenklade prövning som lagfartsärenden innebär. Det är möjligt att 

hävda att Högsta domstolen till och med antyder att egendom tillförd en samägd fastighet 

inte blir tillbehör om endast en av delägarna tillför den, men mer än en antydan (om ens 

det) är det inte. Min tolkning av prejudikatet är: det är inte uppenbart att sådan tillförd 

egendom utgör tillbehör.  

                                                        
27 Almgren, a.a. s. 42. 
28 Hillert, a.a. s. 36. 
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3.2.2 Silofallet 

 

Omständigheterna i silofallet, NJA 1985 s. 365, var följande. K.L. och hans hustru B.L. 

var båda lagfarna ägare till en jordbruksfastighet som sedan såldes på exekutiv auktion. 

På fastigheten fanns en siloanläggning som K.L. med äganderättsförbehåll köpt av ett 

bolag. Bolaget anförde besvär över den exekutiva auktionen och yrkade att den skulle 

hävas såvitt avsåg fastighetens siloanläggning eftersom denna utgjorde lös egendom. 

HovR:n lämnade besvären utan bifall och bolaget överklagade till HD. Föredraganden i 

HD noterade samägarproblematiken och konstaterade, liksom redovisats ovan, att 

förarbetena inte ger någon vidare ledning i frågan. Istället baserade föredraganden sin 

ståndpunkt på tidigare praxis. Han uttalade att HD i tre fall (NJA 1966 s. 580, NJA 1979 

s. 145 och NJA 1980 s. 488) intagit ståndpunkten att stämpelskatt ska beräknas endast på 

värdet av fastigheten, med undantagande av en sådan byggnad som inte ägs av samtliga 

fastighetsägare gemensamt. En sådan byggnad är, fortsätter han, lös egendom varför den 

aktuella siloanläggningen också måste vara det. På den grunden ville föredraganden häva 

den exekutiva auktionen avseende siloanläggningen. 

 

Samägarfrågan hade inte uttryckligen lyfts av parterna (bolaget hävdade endast att 

siloanläggningen var lös egendom) men efter NJA 1982 s. 773 var den högintressant och 

då det nu inte var ett lagfartsärende fanns en möjlighet att få frågan ordentligt besvarad. 

Det förefaller dock som att föredragandens resonemang kan kritiseras. I inget av de tre 

rättsfall han nämner (för NJA 1966 s. 580 och NJA 1979 s. 145 se föregående avsnitt) 

fanns samma samägarproblematik. I samtliga tre fall hade en fastighet tillförts något av 

ett bolag som ägdes av ägaren till fastigheten. Detta är en mycket annorlunda situation. 

Frågorna i målen gällde främst om det kunde anses att egendomen blivit tillförd i 

fastighetsägarens intresse då han ägde det tillförande bolaget. Ingen av fastigheterna var 

dock samägd. Målen är relevanta för ägarkongruensfrågan (främst tillförandefrågan, ”i 

vems intresse”-diskussionen och i viss mån definitionen av ”annan än fastighetsägaren”) 

men inte för den underkategori som samägarproblematiken utgör. 

 

Ytterligare ett problem med föredragandens betänkande uppmärksammades i HD:s dom. 

Två meningar från de korta domskälen får illustrera detta: 
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”Av handlingarna framgår visserligen att lagfart på fastigheten meddelats för 

både B.L. och K.L., medan kontraktet med bolaget upptar K.L. ensam som 

förvärvare av siloanläggningen. Dessa förhållanden har emellertid inte i målet 

åberopats till stöd för ett påstående att anläggningen tillförts fastigheten av 

annan än fastighetsägaren.” 

 

Ovan nämndes att samägarfrågan inte lyfts av parterna och då bolaget alltså inte åberopat 

det faktum att K.L. ensam förvärvat siloanläggningen som grund för deras påstående att 

den utgjorde lös egendom kunde HD inte ta hänsyn till denna omständighet. I doktrinen 

har den åsikten dock framförts att Högsta domstolens uttryckssätt indikerar att om denna 

ägarkongruensfråga åberopats av bolaget så hade siloanläggningen betraktats som lös 

egendom.29 Regeln hade i sådana fall varit att egendom som tillförs en samägd fastighet 

av endast en av samägarna inte blir fastighetstillbehör. Laila Zackariasson går något 

längre och hävdar att en regel av sådan innebörd faktiskt antyddes av HD. 30  Den 

ståndpunkten representerades också av 1983 års småhusköpsutredning, som, likt 

Zackariasson, tillade att om frågan prövats av HD så är det möjligt att man hade kommit 

till slutsatsen att K.L. förvärvade siloanläggningen för sin och sin frus gemensamma 

räkning, vilket skulle ha resulterat i att den hade utgjort fastighetstillbehör.31 

 

Vad Högsta domstolen hade nått för slutsats i silofallet om samägarproblematiken 

uppmärksammats av bolaget kan det naturligtvis bara spekuleras kring. En mer försiktig 

inställning vore också att inte dra slutsatser av HD:s formuleringar angående en fråga som 

inte prövades. Det enda som faktiskt framgår av det ovan citerade uttalandet är att Högsta 

domstolen noterat samägarproblematiken. HD tycks uttrycka följande tanke: här finns ett 

problem som eventuellt skulle påverka utgången, och några avgörande prejudikat finns 

ännu inte, men det kan inte tas hänsyn till samägarfrågan i detta fall eftersom den inte 

åberopats av bolaget. Om det verkligen var denna tanke som Högsta domstolen ville 

formulera så anser jag att så inte kunde ha gjorts på ett mer neutralt sätt. Det citerade 

stycket ovan är ett obiter dicta. 

 

                                                        
29 Hillert, a.a. s. 36. 
30 Zackariasson SvJT 2003 s. 914. 
31 Se SOU 1988:66 s. 29 och Zackariasson a.a. s. 914 f. 
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3.2.3 Ett bortglömt hovrättsfall 

 

Fallet RH 1985:100 sticker ut i jämförelse med i princip samtliga andra fall på detta 

område. Målet avgjordes strax efter silofallet och är högst intressant då HD ännu inte 

uttryckligen tagit ställning till om ”fastighetsägaren” i JB 2:4 st. 1 p. 1 betyder ”samtliga 

fastighetsägare” eller ”en av fastighetsägarna”. Hovrätten kom nämligen i fallet fram till 

den rakt motsatta regeln i förhållande till den i litteraturen förhärskande tolkningen av 

silofallet. 

 

RH 1985:100 var ett stämpelskattemål. Tre bröder hade tillsammans ärvt en fastighet. En 

av bröderna, Kim L, uppförde byggnader på tomten och förvärvade sedan de andra två 

brödernas andelar av fastigheten. Frågan i målet gällde hur stämpelskatten skulle 

beräknas med anledning av förvärvet. HovR:n uttalade i sina mycket kortfattade domskäl 

att de byggnader Kim L tillfört blev tillbehör eftersom han var delägare i fastigheten. Det 

var heller inte fråga om att Kim L skulle ha tillfört byggnaderna i brödernas gemensamma 

intresse. Bedömningen av i vems intresse tillförandet skedde gjordes över huvud taget 

inte. HovR:n uttalade följaktligen att ”fastighetsägaren” i JB 2:4 st. 1 p. 1 skulle tolkas 

som ”en av fastighetsägarna”. 

 

Detta mål är mycket intressant med tanke på att den mest förespråkade åsikten i 

litteraturen (se ovan angående NJA 1982 s. 773 och NJA 1985 s. 365) tycks vara att HD 

i detta skede redan hade avgjort, eller åtminstone antytt, att egendom tillförd av en utav 

samägarna blir lös egendom. Minst lika intressant är att målet tycks ha blivit förbisett av 

de flesta32, även i senare avgöranden. Det hade varit intressant om målet gått upp för 

behandling i Högsta domstolen. Kanske har RH 1985:100 fallit en aning i glömska för att 

det är ett hovrättsmål, i princip utan argumentation från domstolens sida, eller kanske för 

att det ansetts att utgången är uppenbart oriktig och står i strid med NJA 1984 s. 562. I 

detta sistnämnda fall var omständigheterna dock väsentligen annorlunda (det var en 

trepartssituation med två fastighetsägare och två tillförare), så jag anser inte att den domen 

är direkt tillämplig på den nu aktuella situationen. NJA 1984 s. 562 kommer dock 

                                                        
32 Se exempelvis Almgren, a.a.; Hillert, a.a. och Zackariasson a.a. s. 753 ff. Jfr dock även Strömgren, 

Tillbehör och accession s. 328. 
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behandlas utförligare i kapitel 4. Oavsett anledningen till att RH 1985:100 fått så lite 

uppmärksamhet så finns här ett mål som går emot den tendensen, främst i doktrinen, att 

anse egendom tillförd av endast en utav samägarna som lös egendom. Och om man måste 

försöka uttolka HD:s antydningar i NJA 1982 s. 773 och NJA 1985 s. 365 för att 

eventuellt nå denna slutsats står den motsatta regeln svart på vitt och omöjlig att 

missförstå i RH 1985:100. Om inte annat måste detta fall därför anses bevisa att 

samägarfrågan ännu inte hade blivit slutgiltigt avgjord. 

 

 

3.2.4 RH 1989:23 

 

Som om inte rättsläget var komplicerat nog vid det här laget kom HovR:n i RH 1989:23 

fram till den motsatta slutsatsen till domen i det ovan diskuterade målet RH 1985:100. I 

målet hade Ingegärd R fått hälften av en fastighet av sin farbror och senare den andra 

hälften av sin far. Hennes far hade innan dess ensamt uppfört ett hus på fastigheten. 

Frågan i målet gällde underlaget för gåvoskatten på farbroderns gåva, och specifikt om 

husets värde skulle ingå i detta underlag eller inte. HovR:n uttalade följande: 

 

”En delägare i en fastighet kan inte anses vara densamme som 

fastighetsägaren. Tillför delägare ensam fastigheten något, blir det därför inte 

tillbehör till fastigheten (jfr NJA 1982 s 773).” 

  

Utan närmare motivering kommer HovR:n alltså till slutsatsen att om viss tillförd 

egendom ska bli tillbehör så räcker det inte med att en av delägarna tillfört den. Man 

hänvisar till NJA 1982 s. 773, där, som bekant, HD inte kunnat pröva frågan fullt ut på 

grund av att det var ett lagfartsärende och där prejudikatet var att det inte är uppenbart att 

sådan tillförd egendom blir tillbehör. Som sagt gick HovR:n alltså även emot det enda 

tydliga avgörandet (uppmärksammat eller inte) som vid denna tidpunkt fanns på området 

– RH 1985:100. 
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3.3 Mål nr T 2889-12 

 

3.3.1 Utgångspunkter för fallet 

 

Efter 80-talet blev ägarkongruensmål betydligt mer sällsynta i HovR:n och HD. Ett 

intressant mål avgjordes 2002 (detta återkommer jag till i kapitel 5) men i övrigt var det 

främst i doktrinen som ägarkongruensen och samägarproblematiken uppmärksammades. 

Som tidigare nämnts var tendensen att främst NJA 1982 s. 773 och NJA 1985 s. 365 

tolkades som att egendom som tillförs en samägd fastighet av endast en utav samägarna 

blir lös egendom. Rättsläget vid denna tidpunkt måste dock anses ha varit oklart. I februari 

tidigare i år kom dock ett avgörande från Högsta domstolen som till viss del klargjorde 

frågan om JB 2:4 st. 1 p. 1. Eftersom målet enligt mig är det viktigaste på området 

kommer det att redogöras för i detalj nedan. 

 

 

3.3.2 Omständigheterna i målet 

 

Tvisten i mål nr T 2889-12 gällde bättre rätt till viss egendom. S och hans fru ägde en 

jordbruksfastighet på vilken bara S aktivt drev jordbruket. Makarna sålde sedan ett visst 

område av sin fastighet till D; ett område som efter avstyckning bildade en ny fastighet. 

På den nya fastighetens område fanns en loge som uppförts på femtiotalet och som bland 

annat inrymde en torkanläggning för spannmål. Torkanläggningen hade installerats i 

logen av S och han fortsatte att använda den efter överlåtelsen till D, med stöd av ett 

nyttjanderättsavtal. Två år efter fastighetsöverlåtelsen brann logen och allt däri ner. Både 

S och D (i HD hade det blivit dödsboet efter D) gjorde anspråk på torkanläggningen och 

S yrkade att den skulle betraktas som lös egendom (och således inte del av 

fastighetsöverlåtelsen), på den grunden att han själv tillfört anläggningen medan han och 

hans fru tillsammans ägde fastigheten. 
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3.3.3 Det överklagade avgörandet 

 

Den 24 maj 2012 lämnade HovR:n sin dom i mål nr T 1542-11, som sedan kom att 

överklagas till HD. HovR:n förde en djupgående diskussion kring frågan om egendomen 

hade tillförts av annan än fastighetsägaren. Inledningsvis uttalas att det språkligt sett 

framstår som långsökt att säga att den av S tillförda egendomen tillförts av annan än 

fastighetsägaren. HovR:n hänvisar här även till RH 1985:100, där denna uppfattning 

tycks ha delats.  Senare poängterar dock hovrätten att de flesta åsikterna i doktrinen drar 

i den motsatta riktningen och att det således är oklart vad som gäller. Det konstateras att 

vad som behövs är ett klart och tydligt svar på frågan. 

 

Efter en omfattande genomgång av relevant praxis, doktrin och förarbeten kommer 

HovR:n till slutsatsen att ett föremål som tillförs fastigheten av endast en utav delägarna 

blir tillbehör under förutsättning att det tillförts i fastighetsägarnas gemensamma intresse. 

Detta stämmer väl överens med förarbetena (se avsnitt 2.4 i denna uppsats) och 

uppfattningar i doktrinen.33 Frågan blev då enligt HovR:n hur man på bästa sätt skulle 

kunna avgöra huruvida något tillförts i fastighetsägarnas gemensamma intresse. Svaret 

blev att man skulle titta på det objektiva ändamålssammanhanget på ett liknande sätt som 

när man avgör om något blivit tillfört en fastighet för stadigvarande bruk enligt JB 2:2. 

Om en utomstående betraktare skulle anse att det finns ett ändamålssammanhang mellan 

det presumtiva tillbehöret och fastigheten så skulle det enligt denna modell utgöra ett 

tillbehör. HovR:n uttalade att om en av makarna tillför något till en gemensamt ägd 

fastighet så uppfattas det typiskt sett som att egendomen tillförts i bådas intresse och när 

så är fallet ska egendomen anses ha blivit tillförd av ”fastighetsägaren” i den enligt JB 

2:4 avsedda meningen. När detta tillämpades på omständigheterna i målet ansåg hovrätten 

att S tillfört torkanläggningen i ett för de båda makarna gemensamt intresse, trots att S 

var den enda av de två som faktiskt aktivt drev jordbruket på fastigheten. 

 

 

                                                        
33 Se Strömgren, a.a. s. 344 ff. och Almgren, a.a. s. 44 ff. 
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3.3.4 Högsta domstolens dom 

 

När fallet avgjordes i HD inledde domstolen (efter en genomgång av de relevanta 

paragraferna) med att, som jag tidigare nämnt (se avsnitt 2.3 ovan), hänvisa till ett 

uttalande av departementschefen i förarbetena till 1966 års lag om vad som är fast 

egendom. Uttalandet ifråga var att den underförstådda huvudregeln var att föremål som 

objektivt framstår som tillbehör också utgör tillbehör. Från denna huvudregel har det 

sedan gjorts undantag; ett av dem är JB 2:4 st. 1 p. 1. 

 

Efter att ha gått igenom i princip samtliga rättsfall och relevanta synpunkter i doktrinen 

stod HD inför den obesvarade frågan om vad som gäller när en delägare tillför egendom 

till en samägd fastighet. HD konstaterade att det behövde ske en avvägning mellan delvis 

motstående intressen. Å ena sidan har vi huvudregeln att det som objektivt framstår som 

tillbehör utgör tillbehör och å andra sidan har vi undantagsregeln i JB 2:4 st. 1 p. 1 som 

innebär att bristande ägarkongruens leder till att det presumtiva tillbehöret blir lös 

egendom och således inte tillbehör till fastigheten. Intresseavvägningen resulterade i det 

följande uttalandet: 

 

”En lämplig avvägning mellan dessa intressen synes vara att bedömningen ska 

utgå ifrån att den eller de fastighetsägare som har tillfört föremål till en 

fastighet som också ägs av andra ska anses ha tillfört föremålet för också övriga 

fastighetsägares räkning. Framgår det emellertid av omständigheterna vid den 

tidpunkt då föremålet tillfördes fastigheten att så inte skedde för också övrigas 

räkning bör föremålet till följd av ägarinkongruensen betraktas som lös 

egendom på samma sätt som om en nyttjanderättshavare eller annan än 

fastighetsägaren har tillfört föremålet.” 

 

Den regeln HD ställer upp liknar således den som Hovrätten argumenterat för (i alla fall 

uttryckligen), men med en viss skillnad. Hovrätten uttalade att egendom som delägaren 

tillför en samägd fastighet i regel tillförts i samtliga fastighetsägares gemensamma 

intresse, varför den blir tillbehör. Högsta domstolen konstaterade i princip att när denna 

situation föreligger finns det en presumtion för att egendomen tillförts för samtliga 

fastighetsägares räkning. Det är således en bevisfråga. Presumtioner kan som bekant 

brytas, vilket också var vad som hände i Högsta domstolen. Då S ensam aktivt drev 

jordbruket på fastigheten ansågs torkanläggningen inte ha blivit tillförd även för hustruns 
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räkning. Enligt JB 2:4 st. 1 p. 1 hade egendomen alltså tillförts av annan än fastighets-

ägaren, varför den blev lös egendom. Utgången blev följaktligen den motsatta till den i 

HovR:n. 

 

Presumtionsregeln som HD presenterar är troligtvis det tydligaste och mest värdefulla 

som skapats av våra domstolar på detta område sedan regler om ägarkongruens 

introducerades i svensk rätt. Däremot vill jag hävda att HovR:ns dom är något klarare och 

mer definitiv. Läser man Högsta domstolens dom så ser man nämligen att HD fortfarande 

inte uttryckligen har konstaterat att ”fastighetsägaren” i JB 2:4 st. 1 p. 1 betyder ”samtliga 

fastighetsägare”. Det måste dock stå klart att det är på detta vis domen ska tolkas. Att 

fastighetsägarbegreppet ska tolkas på detta vis framgår om inte annat e contrario av den 

andra citerade meningen ovan, och det kan trots allt inte råda några som helst tvivel om 

att det är detta som nu utgör gällande rätt. 

 

Stöd för majoritetens tolkning av fastighetsägarbegreppet finner vi även i andra delar av 

jordabalken. Av JB 7:9 framgår att upplåtelse av bland annat nyttjanderätt inte kan ske i 

någons andel i en fastighet. Upplåtelse av nyttjanderätt ska göras av fastighetsägaren. Om 

fastigheten har flera ägare och en av dessa även genom upplåtelse uppträder som 

nyttjanderättshavare är det inte fråga om ett nyttjanderättsavtal utan om ett samägande-

rättsavtal eller någon typ av samarbetsavtal.34 Av detta förstår vi att en delägare, i den 

mening som avses i 7:9, inte är att jämställa med fastighetsägaren. Begreppet behöver 

dock inte ha samma innebörd balken igenom. 

 

 

3.3.5 Synpunkter på HD:s avgörande 

 

HD:s dom T 2889-12 har ännu inte väckt någon debatt. Domen går visserligen inte heller 

emot den härskande uppfattningen i doktrinen. Som jag tidigare nämnt hävdade bland 

andra Laila Zackariasson att HD i ett tidigare avgörande (silofallet) antytt att egendom 

tillförd en samägd fastighet av endast en utav delägarna inte blir tillbehör. Som jag förstår 

                                                        
34 Beckman m.fl., Jordabalken (1 oktober 2011, www.nj.se/zeteo), kommentaren till 7 kap. 9 §. Se 
även RH 2006:46. 
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henne tolkade hon silofallet som att detta var huvudregeln, och att man i det målet kunde 

ha kommit till slutsatsen att siloanläggningen faktiskt var ett tillbehör på grund av att den 

tillförts i makarnas gemensamma intresse. I T 2889-12 bekräftades denna huvudregel men 

HD gjorde även det tillägget som presumtionsregeln innebär. Som nämnts ovan 

överensstämmer Högsta domstolens ställningstagande i frågan om begreppet fastighets-

ägaren dessutom med den innebörd begreppet indirekt får anses ha i JB 7:9 (ordet 

fastighetsägaren nämns dock inte i bestämmelsen). I övrigt har det i förarbeten och 

doktrin framhållits att det avgörande är i vems intresse egendom tillförs – en princip som 

HD:s dom helt vilar på. Eventuellt kommer vissa ändå hävda att det finns anledningen att 

ifrågasätta domen då beslutet fattades med tre justitieråd mot två. Justitieråden Lindeblad 

och Mattsson var nämligen skiljaktiga och ville fastställa HovR:ns domslut 

(torkanläggningen att anse som tillbehör).  

 

Minoriteten i högsta domstolen uttalade att det finns många skäl att ställa upp en klar och 

tydlig regel som hellre utökar tillbehörskretsen än begränsar den. Det konstaterades att 

det avgörande för hur gränsen mellan fast och lös egendom ska dras bör vara det som är 

naturligt och sedvanligt. Liksom HovR:n ville de skiljaktiga alltså att de yttre 

förhållandena (huruvida något framstår som ett tillbehör) skulle beaktas. Detta stämmer 

också väl med departementschefens huvudregel. Tendensen hos de skiljaktiga var dock 

även att söka utvidga tillbehörskretsen med hänsyn till fastighetskrediten och intresset av 

att inte i onödan klyva sönder ekonomiska enheter. 

 

Efter hänvisningar till de tidigare lydelserna av JB 2:4 och dess förarbeten konstaterar de 

skiljaktiga att ägarkongruensparagrafen aldrig var avsedd att tillämpas på situationen med 

samägd egendom. Inför introducerandet av 1966 års lag om vad som är fast egendom 

uttalades som bekant i förarbetena att paragrafen (som då var 5 § i lagen) skulle tillämpas 

om en nyttjanderättshavare eller någon annan, ”blott icke fastighetens ägare”, hade tillfört 

något till fastigheten. Exempelvis kunde det röra sig om elektricitetsverket som sätter upp 

mätapparater eller födorådstagaren som installerar en kamin i den byggnad som ingår i 

födorådet (se avsnitt 2.2.2). Tar man ledning av dessa i förarbetena nämnda exempel 

känns det ganska naturligt att, som de skiljaktiga gjorde, komma till slutsatsen att JB 2:4 

inte passar in på problemet med delägare. Man ska dessutom komma ihåg att den kanske 
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främsta anledningen till paragrafens tillkomst var att det ville undvikas att exempelvis 

hyresgäster eller andra nyttjanderättshavare automatiskt blir av med den egendom de 

tillför en fastighet. De skiljaktiga poängterade också att 2:4 utgör en undantagsregel och 

ska den inte tillämpas gäller endast de i 1–3 §§ stadgade rekvisiten. Eftersom minoriteten 

tyckte att 4 § inte passade in på delägare, och att en ensam delägare som tillför något till 

en samägd fastighet inte kan anses som ”annan än fastighetsägaren”, blev slutsatsen att 

torkanläggningen blev tillbehör. 

 

Enligt mig kom de skiljaktiga med en mer välmotiverad lösning än majoriteten i HD. De 

exempel på ”annan än fastighetsägaren” som diskuteras i förarbetena indikerar att det ska 

vara fråga om en utomstående person, vilket inte är fallet med en delägare. Medan 

majoriteten endast gjorde en fåordigt motiverad intresseavvägning mellan huvudregel och 

undantag hade de skiljaktiga starkare argument för sin ståndpunkt. Minoritetens 

argumentation kan dock kritiseras även den. Det faktum att man i förarbetena inte 

uppmärksammade samägarproblematiken behöver ju inte nödvändigtvis innebära att 2:4 

st. 1 p. 1 inte kan tillämpas på frågan. Det handlar ju trots allt om definitionen av 

begreppet fastighetsägaren, och något annat som lyftes fram i förarbetena, både till 1895 

års lag och till JB, var att frågan om paragrafens tillämpning i stora delar överlämnades 

åt rättstillämpningen. Med tanke på detta uttalande känns det inte särskilt lämpligt att i 

rättstillämpningen avstå från att tillämpa paragrafen på den grunden att förarbetena inte 

ger tillräcklig ledning.  

 

Även om majoritetens motivering visserligen kan kritiseras är det svårt att hävda att 

utgången var direkt felaktig. På grund av HD:s begränsningar i lagfartsmålet och silofallet 

fanns inga vägledande avgöranden. Förarbetena gav inte heller någon ledning. Högsta 

domstolen befann sig alltså på ett relativt outforskat område och de argument som kan 

läggas fram mot det domslut som nåddes är därför något begränsade. Det som däremot 

kan diskuteras är vad presumtionen verkligen innebär. 

 

Det råder ingen tvekan om att innebörden av HD:s presumtionsregel är något oklar. Som 

tidigare nämnts är den i princip en bevisregel. Det som en delägare tillför fastigheten blir 

fast egendom förutsatt att det inte framgår av ”omständigheterna vid den tidpunkt då 
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föremålet tillfördes fastigheten” att detta inte skedde också för övriga fastighetsägares 

räkning. Huvudfrågan är därför vilka dessa omständigheter skulle kunna vara. Vad krävs 

för att presumtionen ska brytas? I dagsläget finns bara ett exempel på vad som är 

tillräckligt. I T 2889-12 blev torkanläggningen inte tillbehör då den tillförts av S ensam. 

Den andra fastighetsägaren, hustrun, bedrev inte aktivt jordbruk på fastigheten och ett 

föremål som skulle användas i jordbruket hade därför inte tillförts i hennes intresse. Den 

slutsats som enligt min uppfattning kan dras av detta är att presumtionen är förhållandevis 

enkel att bryta.  

 

Om en fastighetsägare inte har ett omedelbart intresse av att bruka ett tillfört föremål i en 

på fastigheten bedriven verksamhet tycks detta föremål således inte ha blivit tillfört i 

dennes intresse. Hur presumtionen däremot skulle påverkas av ett avtal (eller någon typ 

av avsiktsförklaring) mellan delägare vore intressant att veta. Det skulle kunna 

förekomma att en delägare installerar ett föremål på fastigheten och att ett avtal sedan 

skrivs innebärande att detta föremål endast tillförts av den delägaren. Vore det en 

omständighet som HD skulle ta hänsyn till? Troligtvis inte. Presumtionen tycks 

visserligen vara relativt lätt att bryta men sådana avtal skulle kunna användas för att 

kringgå exempelvis skatteregler eller för att vilseleda en panthavare eller förvärvare av 

fastigheten. 35  Tillbehörsreglerna i övrigt ger heller inga möjligheter för enskilda att 

bestämma vad en fastighet ska omfatta. Huvudregeln för tillbehör är även, som bekant, 

att det som framstår som tillbehör också utgör tillbehör. Om dylika avtal bryter 

presumtionen kringgås även syftet med denna huvudregel. Sammanfattningsvis torde ett 

sådant nu behandlat avtal inte tillmätas betydelse som en sådan omständighet som medför 

att ett föremål inte tillförts även för övriga fastighetsägares räkning. Med hänsyn till 

omständigheterna ter sig en objektiv prövning av intressefrågan klart rimligare. I övrigt 

förblir presumtionens innebörd osäker och den kanske främsta anledningen till att 

minoritetens ståndpunkt prejudikatsmässigt hade varit att föredra är att de skiljaktiga 

fastslog en regel som hade gett upphov till betydligt färre problem än majoritetens. 

 

 

                                                        
35 Av JB 4:17 framgår att en köpare i god tro bara skyddas mot en tredje parts äganderättsanspråk 
gällande viss tillförd egendom förutsatt att egendom inte enligt lag utgör tillbehör till fastigheten. 
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4 Föremål tillförs av fler än bara fastighetsägaren 

 

4.1 Allmänt om problemet 

 

Kapitel 3 handlade om fallet att en samägd fastighet tillförs egendom. Av HD:s dom T 

2889-12 framgår att när så sker och endast en av delägarna tillför egendomen så 

presumeras att den tillförts för bådas räkning. Då föreligger ägarkongruens. Om 

omständigheterna talar för att egendomen inte tillförts för bådas räkning föreligger ingen 

ägarkongruens. Ordet ”fastighetsägaren” i JB 2:4 st. 1 p. 1 tycks alltså mena ”samtliga 

fastighetsägare”. Om egendomen inte tillförs för samtliga fastighetsägares räkning blir 

den lös egendom. Detta kapitel ska ägnas åt en annan sida av ägarkongruensfrågan, 

nämligen vad som händer om en fastighet ägs av en person ensam men egendom tillförs 

av fler än bara fastighetsägaren. På grund av att tillförandefrågan har att göra med i vems 

intresse (eller för vems räkning) tillförandet sker kan man tänka sig ett antal situationer 

där detta problem faktiskt kan uppstå. 

 

För att underlätta för den fortsatta diskussionen ska jag inleda med att presentera ett 

exempel. Anta att A ensam äger en fastighet. A är gift med B. De bestämmer sig för att 

låta uppföra en byggnad på A:s fastighet som ska användas som makarnas gemensamma 

bostad. Uppförandet av bostadshuset finansieras av båda makarna gemensamt. Blir 

byggnaden fastighetstillbehör? Om man ser till JB 2:4 st. 1 p. 1 är frågan således: betyder 

”fastighetsägaren” ”endast fastighetsägaren”? Med andra ord, om fastighetsägaren tillför 

egendom tillsammans med en eller flera andra personer är egendomen då tillförd av annan 

än fastighetsägaren enligt den nämnda paragrafen? 

 

 

4.2 Slutsatser som kan dras av T 2889-12 

 

Till att börja med kan man fråga sig om HD:s dom T 2889-12 erbjuder någon lösning på 

vår nya fråga. Då omständigheterna där skiljde sig tydligt från de nu aktuella måste svaret 

vara nej. Frågorna är dock närbesläktade. I T 2889-12 rörde det sig i princip om de 
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motsatta ägarförhållandena; samägandet var så att säga i den andra delen av ekvationen. 

HD kunde dock ha besvarat även den nu aktuella frågan i sin dom om man hade sagt att 

ägarkongruens endast föreligger förutsatt att fastighetsägaren/fastighetsägarna är 

den/dem i vars intresse viss egendom tillförs – 100 % kongruens så att säga. Den 

presumtion som istället ställdes upp hjälper oss inte nu. Det fungerar naturligtvis inte att 

bara vända på den och presumera att egendom tillförs i endast fastighetsägarens intresse. 

Hur påverkar då utgången i T 2889-12 det nu aktuella fallet?  

 

Som noterats ovan nådde HD sin slutsats genom att göra en intresseavvägning mellan 

departementschefens huvudregel och det faktum att inkongruenta ägarförhållanden leder 

till att ett presumtivt tillbehör blir lös egendom. Trots att resonemanget inte utvecklades 

får det antas att den intresseavvägning som gjordes var mellan intresset av att minimera 

förekomsten av skentillbehör (d.v.s. anledningen bakom huvudregeln) och intresset hos 

”annan än fastighetsägaren” att inte bli av med sin egendom (d.v.s. anledningen bakom 

2:4). Åtminstone är det denna avvägning som enligt min mening borde ha legat bakom 

beslutet. Samma avvägning måste göras i det nu aktuella fallet. Angående det senare 

intresset sa lagberedningen som sagt att det skulle strida mot den allmänna rätts-

uppfattningen att låta egendom som infogats/uppförts på annans fastighet bli tillbehör till 

denna. Då det nu är en fråga om samägande ser det lite annorlunda ut än vad man 

föreställde sig i förarbetena, men argumentet är fortfarande relevant. Om fastigheten är 

samägd riskerar den delägare som tillför egendom att bli av med halva egendomens värde 

i och med infogandet och om inget krav på ägarkongruens uppställs i mitt ovan nämnda 

exempel förlorar B sin andel av byggnaden i takt med att den uppförs på A:s fastighet. 

 

Det motstående intresset är som sagt intresset av att presumtiva tillbehör inte i onödan 

frånkänns karaktären av tillbehör. Högsta domstolens skiljaktiga i T 2889-12 underströk 

intresset av en sådan tolkning av ägarkongruensregeln som snarare utökar än begränsar 

tillbehörskretsen. De skiljaktiga talade bland annat om intresset av att inte i onödan klyva 

sönder ekonomiska enheter, medan man i förarbetena främst poängterade den fara 

inkongruenta ägarförhållanden kunde innebära för fastighetskrediten.  
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Rimligtvis måste denna intresseavvägning ha gjorts av landets domstolar så fort 

ägarkongruensfrågor uppmärksammats. Dock finns det i äldre praxis inga direkta tecken 

på att så varit fallet. Utgångarna i de fall som varit uppe till prövning torde emellertid 

erbjuda viss ledning i frågan om vilka intressen som prioriterats. Det har ovan konstaterats 

att HD inte varit villig att lätta på ägarkongruenskravet i situationer då en fastighet ägts 

av ett bolag vars ägare tillför egendom. När det gäller samägda fastigheter har hovrätterna 

både utvidgat (RH 1985:100) och begränsat (RH 1989:23) tillbehörskretsen medan 

Högsta domstolen inte indikerat någon preferens innan avgörandet i T 2889-12. Även om 

HD:s presumtion kan sägas vara något av en kompromiss så kommer den rimligtvis 

resultera i att egendom som tillförs en samägd fastighet betraktas som tillbehör i fler fall 

än tidigare. Högsta domstolen har således utvidgat tillbehörskretsen och prioriterat 

huvudregeln något – dock inte riktigt i samma utsträckning som HovR:n och långt ifrån i 

samma utsträckning som de skiljaktiga. 

 

Det faktum att HD:s intresseavvägning fick det ifrågavarande utfallet kan möjligtvis 

indikera hur den nu aktuella frågan i framtiden skulle lösas. Kanske vore ytterligare en 

utvidgning av tillbehörskretsen trolig och egendom som tillförs A:s fastighet av A och B 

gemensamt skulle då bli fastighetstillbehör. Presumtionen som fastställdes i T 2889-12 

kan dock även förstås på ett annat sätt. Visserligen leder den till en ökad tillbehörskrets 

men det faktum att HD valde att ställa upp den måste som sagt innebära att 

”fastighetsägaren” i 2:4 st. 1 p. 1 betyder ”samtliga fastighetsägare”. Hade man valt att 

tolka ordet som ”en av fastighetsägarna”, vilket de skiljaktiga förespråkade (visserligen 

inte uttryckligen), så hade man utökat tillbehörskretsen än mer. Av dessa två alternativ 

valdes således det som inte gav preferens åt departementschefens huvudregel. Därför 

finns det kanske skäl att tro att HD även i den aktuella situationen skulle välja den mer 

restriktiva linjen och tolka ”fastighetsägaren” som ”endast fastighetsägaren”. Jag 

återkommer strax till denna diskussion. Jag vill dock redan nu poängtera att de praktiska 

konsekvenserna av utgången i T 2889-12 i slutändan troligtvis är mer betydelsefulla (för 

problemet i stort) än den restriktiva tolkningen av fastighetsägarbegreppet som domen 

indirekt innebär. 
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Eftersom T 2889-12 åtminstone inte svart på vitt besvarar den fråga som nu undersöks 

måste svar också sökas på andra håll. Resonemang baserade på uttalanden i förarbetena 

skulle kunna besvara frågan om vilken den bästa regeln i denna situation vore. I övrigt 

kan ledning hämtas ur praxis. För att det ska vara rättfärdigat att fortsätta söka efter svar 

måste det dock först fastställas att det i mitt diskussionsexempel inte är fråga om absolut 

ägarkongruens, d.v.s. att egendomen tillförs A:s fastighet endast i A:s intresse. Om så 

vore fallet föreligger ingen samägarproblematik.  

 

 

4.3 I vems intresse tillförs egendomen? 

 

Den så kallade intresseteorin36 presenterades i förarbetena till 1966 års lag, utvecklades i 

praxis och fick en betydelsefull roll i HD:s senaste avgörande. Det bör noteras att Högsta 

domstolen använde orden ”för övriga fastighetsägares räkning” i T 2889-12 och inte ”i 

övriga fastighetsägares intresse”. Om man med detta ordval sökte markera en skillnad 

från den senare formuleringen – och vad denna skillnad i sådana fall skulle vara – är högst 

oklart. Högsta domstolen uttalar i fallet att frågan om i vems intresse egendom tillförs 

presenterades i förarbetena och fick ett betydande genomslag i doktrinen. Sedan hänvisar 

man till andra författare som istället hävdat att det avgörande är för vems räkning 

egendomen anskaffats. HD:s slutsats blir sedan att det avgörande är för vems räkning 

egendom tillförts. Det står således klart att anskaffandet är av mindre betydelse (eller 

möjligtvis utan betydelse), och på grund av att ordvalet inte motiverats skulle jag vilja 

hävda att man inte avsett något annat än vad som förespråkats i förarbetena.  

 

För att veta om egendomen i mitt exempel tillförs i A:s och B:s gemensamma intresse 

eller enbart i A:s intresse måste det fastställas vad intresseteorin innebär. Möller är en av 

de som övervägt möjligheten att det avgörande endast är för vems räkning ett föremål 

anskaffas.37 Grauers förespråkar istället att det bestämmande kriteriet är vem som bestämt 

att ett föremål ska tillföras en fastighet. 38  HD tycks inte ha tagit ställning till 

                                                        
36 Möller, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert, s. 234 f. 
37 Möller, a.a. s. 235. 
38 Grauers, Fastighetsköp s. 96. 
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intresseteorins närmare innebörd men Strömgren är av uppfattningen att samtliga nämnda 

tolkningar är besläktade och att de alla eventuellt ingår som element i intresseteorin.39 

Intresseteorins närmare innebörd är således oklar. 40  Eftersom ägarkongruensfrågan i 

högsta grad sammanhänger med intresseteorin vore det dock bra om dess innehåll kunde 

preciseras något. 

 

Man kan fråga sig om det intresse som nu diskuteras är ett rent ekonomiskt intresse. För 

att återigen ta T 2889-12 som exempel kan det diskuteras huruvida hustrun hade ett 

ekonomiskt intresse av att torkanläggningen installerades på fastigheten. Är det inte alltid 

i fastighetsägarens intresse när något tillförs dennes fastighet, samägd eller inte? Frågan 

är om man kan ta hänsyn till den värdeökning för fastigheten som den tillförda 

egendomen innebär. Det känns något onaturligt om så vore fallet. Ett presumtivt tillbehör 

ökar endast värdet på fastigheten om det utgör ett tillbehör till denna. Att ta hänsyn till 

egendomens bidrag till ökandet av fastighetens värde vore följaktligen att avgöra 

tillbehörsfrågan innan man tar hänsyn till i vems intresse egendomen tillförs. Däremot 

skulle användningen av exempelvis en torkanläggning på en fastighet kunna vara 

ekonomiskt gynnsam. Av denna anledning borde man kunna ta hänsyn till i vems 

ekonomiska intresse ett presumtivt tillbehör tillförs, men utan att inräkna fastighetens 

värdeökning om egendomen i fråga faktiskt utgör tillbehör. Om inte annat så stämmer 

detta överens med utgången i T 2889-12. Mannen var den som drev jordbruket och 

nyttjade torkanläggningen varför den ansågs ha blivit tillförd enbart i hans intresse. 

Många presumtiva tillbehör är dock inte av den arten att de kan användas för att generera 

inkomst åt en fastighetsägare eller någon annan. Min slutsats är följaktligen att det inte 

bara kan vara fråga om ett ekonomiskt intresse. 

 

Dessvärre tror jag inte att intresseteorins innebörd kan preciseras särskilt mycket längre 

än så. Det framgår att det delvis kan vara fråga om ekonomiska intressen. Det kan också 

ha betydelse för vems räkning föremålet anskaffas och vem som bestämt att föremålet 

ska installeras på fastigheten. I övrigt torde det helt enkelt handla om vem som har nytta 

av att föremålet placeras på fastigheten.41 Hur mycket som krävs för att någon ska anses 

                                                        
39 Strömgren, a.a. s. 343. 
40 Möller, a.a. s. 235. 
41 Möller, a.a. s. 235. 
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ha nytta av tillförandet och vad detta mer i detalj innebär får helt enkelt avgöras från fall 

till fall beroende på omständigheterna. 

 

För att återgå till diskussionsexemplet lyder nu frågan: i vems intresse tillförs byggnaden? 

Finansieringen sker gemensamt och byggnaden har då troligtvis anskaffats för både A:s 

och B:s räkning. Beslutet att låta uppföra bostadshuset fattades dessutom gemensamt. 

Främst av dessa anledningar känns det därför logiskt att anse att det presumtiva tillbehöret 

tillförts i båda makarnas intresse. Det kan således konstateras att fullständig 

ägarkongruens inte föreligger och att det nu finns ett behov av att ytterligare definiera 

fastighetsägarbegreppet i JB 2:4 st. 1 p. 1. 

 

 

4.4 Övrig praxis 

 

Frågan om hur fastighetsägarbegreppet ska definieras i det nu aktuella avseendet har inte 

besvarats i praxis. Det finns dock avgöranden från Högsta domstolen som bör nämnas i 

sammanhanget då de behandlat närbesläktade frågor. Ett av dessa avgöranden är NJA 

1984 s. 562. Liksom många andra fall på området var detta ett stämpelskattemål. Makarna 

M.B. och V.B. köpte en fastighet av ett byggnadsföretag. Avtal träffades också om att 

byggnadsföretaget skulle uppföra ett bostadshus på makarnas fastighet. M.B. var norsk 

medborgare och underlät att söka förvärvstillstånd inom den lagstadgade tidsfristen. 

Fastighetsförvärvet blev därför ogiltigt avseende hennes del. Detta förhållande 

uppmärksammades inte på en gång av parterna. Byggnadsföretaget uppförde huset på 

fastigheten varefter parterna uppmärksammade avsaknaden av förvärvstillstånd för M.B. 

och bekräftade köpet genom anteckning på köpehandlingarna. Något senare beviljades 

förvärvstillståndet. Fråga uppstod sedan om summan som skulle ligga till grund för 

beräkningen av stämpelskatten på M.B:s förvärv. Avgörande blev alltså huruvida 

byggnaden var tillbehör till fastigheten då M.B. senare förvärvade den. 

 

HD fattade sitt beslut i enlighet med föredragandens betänkande. Föredraganden uttalade 

att M.B. inte kunde räkna sitt förvärvsdatum som det datumet då hennes make förvärvade 

sin del av fastigheten. Dagen för M.B:s förvärv var istället dagen för avtalets bekräftande 
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(då man insett att förvärvstillstånd saknades) och det var fastighetens värde på denna dag 

som skulle ligga till grund för stämpelskattens beräknande. Föredraganden fortsatte:  

 

”Eftersom endast V.B:s fastighetsförvärv varit giltigt från dagen för det 

ursprungliga avtalet, har fastigheten under byggnadstiden tillhört SIAB Byggen 

AB och V.B. gemensamt, medan byggnaden - efter hand som den uppförts - får 

anses ha blivit V.B:s och M.B:s gemensamma egendom.” 

 

Utan närmare motivering konstaterade sedan föredraganden att detta resulterat i att 

byggnaden inte var ett fastighetstillbehör vid tiden för M.B:s fastighetsförvärv. 

 

För att likna omständigheterna i NJA 1984 s. 562 vid mitt exempel kan man säga att 

egendom alltså tillfördes en fastighet av A och B, medan fastigheten ägdes, inte av A 

ensam utan av A och en annan part, C. Om man kan tala om grader av kongruens så syns 

det på en gång att denna situation är mindre kongruent än den i mitt ursprungsexempel. 

A är den enda parten som finns både på ägarsidan (ägaren till fastigheten) och på 

tillförandesidan. Så är det visserligen i ursprungsexemplet också men där är det endast en 

tvåpartssituation, till skillnad från den trepartssituation som prövades i NJA 1984 s. 562. 

Almgren är av den uppfattningen att om makarna låtit uppföra byggnaden men fastigheten 

dessförinnan hade förvärvats enbart av maken och denne sedan efter uppförandet hade 

överlåtit halva fastigheten till hustrun så hade byggnaden inte heller då varit att betrakta 

som fastighetstillbehör vid tiden för hustruns förvärv.42 Personligen anser jag endast att 

utgången i NJA 1984 s. 562 klargör att denna lägre grad av ägarkongruens (en 

trepartssituation med endast en gemensam nämnare, V.B) inte är tillräcklig. 

 

Ett annat fall som kan nämnas i sammanhanget är NJA 1986 s. 513. I detta fall hade en 

man tillfört presumtiva tillbehör till en fastighet som ägdes av hans sambo. Fastigheten 

var parets gemensamma bostad och efter att de gått skilda vägar hävdade mannen bättre 

rätt till den tillförda egendomen. Mannen förlorade dock i Högsta domstolen på grund av 

att det fick anses ha skett en överlåtelse av föremålen till fastighetsägaren. Inte heller hade 

mannen ”… i övrigt … visat någon omständighet som skulle ge honom rätt att nu 

återkräva egendomen”. Den utveckling fallet fick gjorde att det inte är vägledande för den 

                                                        
42 Almgren, a.a. s. 44. 
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nuvarande diskussionen. Det hade dock varit intressant om mannen hävdat bättre rätt till 

egendomen på grund av inkongruenta ägarförhållanden. Kanske hade HD ändå undvikit 

den delen av kongruensfrågan och nöjt sig med att presumera en gåva men det kan ändå 

vara av intresse att spekulera. Eftersom fastigheten var parets gemensamma bostad och 

mannen bekostade den tillförda egendomen känns det naturligt att anse att den tillfördes 

även i hans intresse. I så fall föreligger en situation som är mycket lik mitt diskussions-

exempel, med den skillnaden att paret i NJA 1986 s. 513 var sambor och inte makar.  

 

Både för sambor (16 § sambolagen (2003:376)) och för makar (11:8 äktenskapsbalken 

(1987:230)) gäller att den som inte äger den gemensamma bostaden vid bodelningen ändå 

kan få den på sin lott om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. 

Man kan fråga sig om detta skulle kunna utgöra ett skäl att i ägarkongruensfrågan 

jämställa en make eller en sambo med fastighetsägaren. På grund av HD:s tidigare 

restriktiva inställning i kongruensfrågan har jag svårt att tänka mig att de skulle gå så 

långt om frågan kom upp till prövning. Däremot anser jag att det i dessa situationer finns 

ett mer påtagligt intresse av att betrakta tillförd egendom som tillbehör än om parterna 

exempelvis är syskon. 

 

 

4.5 Slutsats 

 

I mitt exempel har bostadshuset tillförts A:s fastighet av A och B gemensamt (i bådas 

intresse). Frågan som slutligen måste besvaras är om byggnaden därför tillförts av annan 

än fastighetsägaren.  

 

Som bekant sa HD i T 2889-12 att det är samtliga fastighetsägare som ska tillföra 

egendom eller ha intresse av att egendom tillförs för att denna ska bli tillbehör. Så om 

byggnadsföretaget i NJA 1984 s. 562 rent hypotetiskt haft intresse av byggnadens 

tillförande hade den då blivit fastighetstillbehör? Den hade då tillförts för samtliga 

fastighetsägares räkning men inte enbart för fastighetsägarnas räkning. Två av tre parter 

för vilkas räkning byggnaden tillförts hade tillsammans ägt fastigheten, vilket rent 

procentuellt hade inneburit en högre grad av ägarkongruens. Som Strömgren konstaterar 
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torde ägarkongruens föreligga om fastighet såväl som presumtivt tillbehör innehas med 

samägande och samägarförhållandet är identiskt för de båda objekten.43 Det jag försöker 

illustrera är att om samägarförhållandena inte är identiska så hamnar man någonstans på 

ett spektrum mellan långt ifrån identiska (NJA 1984 s. 562) till mycket nära identiska, 

där nästa steg efter NJA 1984 s. 562 är den hypotetiska situationen där byggnaden tillförs 

även i byggnadsföretagets intresse. Jag finner det mycket osannolikt att HD skulle 

fastställa att en viss, tillräckligt hög grad av kongruens innebär att ett föremål är tillfört 

av fastighetsägaren. Trots att man kanske kan tala om grader av kongruens tror jag inte 

att något annat än identiska samägarförhållanden skulle accepteras som kongruent i 

lagens mening.  

 

Av det sagda framgår att är jag av uppfattningen att HD rent lagtekniskt skulle välja den 

restriktivare linjen som innebär att ”fastighetsägaren” i 2:4 st. 1 p. 1 ska förstås som 

”endast fastighetsägaren”. Är fastigheten samägd betyder ”fastighetsägaren” således 

kollektivet och varken mer eller mindre än kollektivet. Detta stämmer väl överens med 

utgången i T 2889-12. Den presumtion som HD ställde upp i detta fall tyder dock på att 

departementschefens huvudregel vägt tyngre än de motstående intressena. Även om man 

inte skulle vara villig att kompromissa när det gäller det lagstadgade kravet på 

ägarkongruens finns det därför anledning att tro att Högsta domstolen i den nu aktuella 

frågan skulle söka nå en lösning som ändå utvidgar tillbehörskretsen mer än vad den 

restriktiva definitionen av fastighetsägarbegreppet i sådana fall skulle antyda. En sådan 

lösning skulle kunna ha formen av ett undantag från ägarkongruenskravet. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 Strömgren, a.a. s. 328. 



43 
 

5 Undantag från kravet på ägarkongruens 

 

5.1 Kan undantag göras? 

 

Studeras jordabalkens andra kapitel så framgår att paragraferna 1–3 ställer upp vissa 

rekvisit som måste uppfyllas för att viss egendom ska utgöra antingen ett allmänt 

fastighetstillbehör, ett byggnadstillbehör eller ett industritillbehör. Uppfyller egendomen 

rekvisiten i exempelvis 2:1 är den ett presumtivt allmänt fastighetstillbehör och man går 

vidare till 2:4 för att se om den verkligen utgör ett tillbehör till fastigheten. Av kapitlets 

sjätte paragraf (2:6) framgår sedan att anläggningar som besväras av inskriven tomträtt 

och anläggningar för gruvdrift inte är fastighetstillbehör även om de ägs av fastighets-

ägaren. Trots att ägarkongruens föreligger blir vissa anläggningar alltså inte tillbehör. 

Detta tydliggör att tillbehörsfrågan inte alltid är slutgiltigt avgjord efter att ägar-

kongruensfrågan besvarats.  

 

JB 2:6 kan således sägas utgöra en typ av undantag, men det är inte denna typ av undantag 

som ska behandlas i detta kapitel. Nedan ämnar jag istället att behandla de situationer där 

inkongruenta ägarförhållanden föreligger men det ändå finns skäl att betrakta den tillförda 

egendomen som tillbehör. Ingenstans i jordabalken finns det dock stadgat att ett 

presumtivt tillbehör kan bli ett tillbehör i rättslig mening utan att ägarkongruens 

föreligger. Stöd för detta påstående hittas däremot i doktrin, praxis och förarbeten. 

Genomgången nedan avser inte att vara en uttömmande redogörelse för de tänkbara 

undantagen från kravet på ägarkongruens. Istället kommer fyra utvalda situationer 

avhandlas och jag ämnar diskutera vad dessa innebär för kravet på ägarkongruens. En av 

dem (bostadsrättsfallet) är främst intressant ur ett de lege ferenda-perspektiv då det inte i 

nuläget utgör ett undantag. Med de två undantag som först ska behandlas (accession och 

presumerad överlåtelse) vill jag illustrera hur vissa omständigheter vid tillförande av 

egendom skulle kunna tänkas påverka intresseavvägningen som görs i en 

samägarsituation (situationerna som diskuterats i kapitel 3 och 4). Det tredje nu gällande 

undantaget är den presumtion HD ställde upp i T 2889-12. 
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5.2 Undantag de lege lata 

 

5.2.1 Accession 

 

Något som till allra största del hamnat utom ramen för denna uppsats är situationen att 

tillförd egendom, i enlighet med JB 2:4 st. 1 p. 1 andra ledet, kommer i samme ägares 

hand. Som jag inledningsvis diskuterade kan detta betraktas som en annan sida av 

ägarkongruensen – ägaren till föremålet är densamme som ägaren till fastigheten. I 

förarbetena till 1966 års lag om vad som är fast egendom uttalade lagberedningen att 

fastighetsägaren kan förvärva ett föremål som tillförts dennes fastighet och att detta då 

blir tillbehör. Ett sådant förvärv behövde, enligt lagberedningen, inte alltid ske genom ett 

uttryckligt överlåtelseavtal utan det kunde också ske bland annat genom tillämpning av 

allmänna regler om accession.44 

 

Accessionslärans närmare innehåll är oklart. 45  Det faktum att det inte finns någon 

lagstiftning som behandlar accessionsregeln är en bidragande orsak till detta. 46  De 

allmänna accessionsreglerna innebär att om två föremål sammanfogas och det ena 

framstår som huvudsak medan det andra framstår som bisak så tillerkänns ägaren av 

huvudsaken äganderätten till den nya saken (förutsatt att en identitetsomvandling sker 

avseende de båda föremålen).47 När ett föremål tillförs en fastighet får föremålet betraktas 

som bisak och fastigheten som huvudsak.48 Av praxisgenomgången nedan framgår dock 

att fastighetsägaren endast kan göra ett accessionsfång förutsatt att det tillförda föremålet 

inte kan särskiljas utan att väsentlig skada uppstår. Möller sammanfattar grundtanken på 

följande vis: om egendom sammanfogas med en byggnad som utgör fastighetstillbehör 

på ett sådant vis att den inte kan särskiljas utan betydande värdeförstörelse så förvärvar 

fastighetsägaren äganderätten till egendomen.49 Enligt Strömgren måste kostnaderna för 

                                                        
44 NJA II 1966 s. 69. 
45 Se framförallt Strömgren, a.a. s. 28. Se även Möller, a.a. s. 232. 
46 Möller, a.a. s. 233. 
47 Strömgren, a.a. s. 29 f. 
48 Strömgren, a.a. s. 30 f. 
49 Möller, a.a. s. 232. 
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ett särskiljande också beaktas, på så vis att om särskiljande kan ske utan skada men inte 

utan oproportionerligt höga kostnader så kan ett lösgörande nekas.50 

 

Accessionsläran har som sagt delvis formats i praxis. I NJA 1933 s. 447 hade en kvinna 

förvärvat en bakugn med förbehåll om att denna förblev säljarens egendom tills full 

betalning erlagts. Bakugnen installerades i en lokal som hyrdes av kvinnan och när 

fastigheten sedan förvärvades av en tredje part ansågs säljaren ha bäst rätt till egendomen 

då den kunde skiljas från fastigheten ”utan väsentlig skada”. Även i ett tidigare fall, NJA 

1909 s. 228, tillerkändes ett äganderättsförbehåll verkan i ett byggnadstillbehör då detta 

kunde tas bort utan att väsentlig skada tillfogades byggnaden. Det är visserligen svårt att 

veta hur pass infogad egendomen i dessa fall var i fastigheterna men det kan ändå 

konstateras att accession inte kommer i fråga om inte väsentlig skada skulle tillfogas 

fastigheten vid borttagandet. 

 

I fallet NJA 1996 s. 693 hade en bostadshyresgäst köpt en vedspis och placerat den i sin 

lägenhet. Fastigheten som hyreshuset låg på såldes sedan på exekutiv auktion och när den 

ifrågavarande hyresgästen avflyttade tog hon med sig vedspisen. I tillbehörsfrågan 

konstaterade HD endast att spisen blivit tillförd av annan än fastighetsägaren och därför 

inte utgjorde tillbehör. Att borttagandet av spisen skulle resultera i värdeförstörelse 

nämndes över huvud taget inte. 

 

Enligt Möller utgör det rimligtvis inte väsentlig värdeförstörelse när man plockar bort 

kyl, frys eller liknande vitvaror från en fastighet men om den tillförda egendomen ifråga 

är exempelvis en vattenledning vore det aktuellt att tillämpa accessionsregeln.51 Förenklat 

är det således en fråga om hur starkt det fysiska sambandet är med fastigheten och vilka 

konsekvenserna skulle tänkas bli om egendomen plockades bort. Det oklara området för 

regelns tillämpning skulle kanske kunna sägas utgöras av föremål som i fråga om fysiskt 

samband ligger någonstans mellan vitvaror/vedspisar och vatten-/ värmeledningar. 

Området är följaktligen relativt omfattande. 

 

                                                        
50 Strömgren, a.a. s. 30 (se även a.a. s. 241 f. angående att samma behandling sker av fast och lös 
egendom). 
51 Möller, a.a. s. 231 f. 
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Ytterligare ett fall som kan öka vår förståelse för accessionsregelns tillämpningsområde 

är NJA 2002 s. 561. Omständigheterna i målet var följande. En fastighet innehades av tre 

personer med samäganderätt. På fastigheten fanns en byggnad som hyrdes av föräldrarna 

till fastighetsägarna och som byggdes ut av de förstnämnda. Genom gåvobrev över-

lämnade sedan föräldrarna tillbyggnaden till sina barn. Ärendet gällde gåvobeskattning 

och en avgörande fråga var om gåvan gällde fast eller lös egendom. HD började med att 

konstatera att föremål som nyttjanderättshavare tillför en fastighet inte blir tillbehör till 

denna. Sedan fortsatte HD:  

 

”Från denna huvudregel måste dock göras undantag när det infogade föremålet 

inte utan väsentlig värdeförstörelse kan avlägsnas från byggnaden. Föremålet 

blir då normalt omedelbart fast egendom.” 

 

Av denna anledning blev tillbyggnaden tillbehör till fastigheten i och med infogandet och 

gåvan avsåg därför fast egendom. Vilken karaktär som ska tillskrivas accessionsreglerna 

är inte uppenbart. Anläggs ett annat synsätt än mitt ligger det nära till hands att inte 

betrakta accession som ett undantag från kravet på ägarkongruens. Det som enligt 

förarbetena händer när accession är för handen är att den tillförda egendomen utan 

uttryckligt överlåtelseavtal förvärvas av fastighetsägaren. Egendomen kommer således i 

samme ägares hand, vilket, som nämnts ovan, blott är den andra typen av ägarkongruens. 

Som framgår av det ovan citerade uttalandet från HD i NJA 2002 s. 561 klassificerades 

dock accession som ett undantag från huvudregeln (2:4 st. 1 p. 1 första ledet).  

 

Något bör sägas om var i systemet Strömgren inordnar accessionsläran. Enligt Strömgren 

kompletterar tillbehörsreglerna och accessionsläran varandra på så vis att den senare 

används för att tillskapa tillbehör när accepterandet av en separat sakrätt (vilket 2:4 st. 1 

p. 1 möjliggör) i en specifik situation inte skulle leda till ett (främst ekonomiskt) 

fördelaktigt resultat. Vidare finns det en risk att 2:4 st. 1 p. 1 urholkas om man utgår från 

att värdeförstörelsebegreppet fokuserar endast på den fysiska skada som åsamkas. 

Accessionsläran bör istället, hävdar Strömgren, förstås som en metod att åtgärda sådant 

som ökade transaktionskostnader och ineffektiv rättighetsallokering. 52  På grund av 

                                                        
52 Strömgren, a.a. s. 353. 
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utrymmesskäl ska resonemanget inte utvecklas vidare här. 53  Kontentan är att både 

accessionsläran och 2:4 st. 1 p. 1 är medel för att uppnå den mest kostnadseffektiva 

rättighetsallokeringen, vilket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet är att det 

presumtiva tillbehöret blir antingen fast eller lös egendom.54 

 

Att värdeförstörelse uppstår vid borttagande av presumtiva tillbehör borde vara vanligt 

förekommande. Dock är det som sagt ofta väldigt svårt att avgöra om något når upp till 

betydande värdeförstörelse (oavsett vilken av de två definitionerna av begreppet som 

används). Särskilt med beaktande av Strömgrens helt nyligen redovisade ståndpunkt bör 

accessionsläran dock kunna användas för att lösa sådana problem med ineffektiv 

rättighetsfördelning som inte kan åtgärdas endast genom tillämpning av JB 2:4 st. 1 p. 1. 

Oklarheten som omger accessionsläran kan i dessa situationer snarare göra den bättre 

lämpad för att – eventuellt tillsammans med en föreliggande samägarproblematik (mer 

om detta i avsnitt 5.2.3) – appliceras i förevarande fall. 

 

 

5.2.2 Presumerad överlåtelse 

 

Ett annat potentiellt undantag till JB 2:4 st. 1 p. 1 är möjligheten att presumera en 

överlåtelse av presumtivt tillbehör till fastighetsägaren. Fallet NJA 1986 s. 513 har ovan 

diskuterats kortfattat i avsnitt 4.4. Mannen som tillförde egendom till sin sambos fastighet 

förlorade i HD då det ansågs ha skett en överlåtelse av det tillförda till fastighetsägaren. 

Som Almgren konstaterar tycks HD ha presumerat en överlåtelse i form av en gåva från 

mannen till sambon.55 Högsta domstolens domskäl ger dock intrycket av att det saknade 

betydelse att överlåtelsen skett i form av en gåva – det avgörande var att en överlåtelse 

kunde presumeras. 

 

Det är oklart vilka omständigheter som kan leda till att det blir aktuellt att presumera en 

överlåtelse. Troligtvis har det att göra med vilken slags egendom som har infogats i 

                                                        
53 Den intresserade hänvisas helt enkelt till Strömgrens avhandling. 
54 Strömgren, a.a. s. 353 f. 
55 Almgren, a.a. s. 41. 
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fastigheten och om infogandet har gjorts på ett sätt som indikerar att egendomen ska 

kvarbli där. I målet var det bland annat fråga om ett trästaket, en yttertrappa, ett 

insynsplank och betongtaktegel. Som HD konstaterade framstod det som naturligt att 

egendom av detta slag skulle tillkomma fastighetsägaren och ”både opraktiskt och från 

allmän synpunkt olämpligt” om så inte skedde – särskilt när det gäller yttertrappan och 

takteglet. Det kan anmärkas att det i tingsrätten även tvistades om rätten till en friggebod 

som mannen uppfört på fastigheten. Fastighetsägaren valde att inte överklaga tingsrättens 

domslut i denna del (ett domslut som alltså innebar att boden skulle utges till mannen). 

Möjligtvis valde fastighetsägaren att inte överklaga i denna del då friggeboden så att säga 

utgjorde ett ”helt tillbehör” som till skillnad från exempelvis taktegel relativt enkelt kan 

skiljas från fastigheten utan att denna skadas. 

 

Utöver typen av egendom och det sätt på vilket den blivit infogad i fastigheten fanns det 

inga objektiva faktorer som indikerade att mannen skulle haft för avsikt att överlåta 

egendomen till sambon. Om mannen hade förbehållit sig äganderätten till de olika 

föremålen eller på något sätt tydliggjort att han inte avsåg att överlåta dem måste 

presumtionen ha brutits.56 Något annat alternativ för mannen att behålla egendomen har 

Almgren svårt att se,57 och jag är av samma uppfattning. 

 

Liksom med accession kan överlåtelsepresumtionens karaktär av undantag ifrågasättas. 

Återigen är det nämligen fråga om en situation där presumtivt tillbehör och fastighet 

kommer i samme ägares hand. Till skillnad från accessionsfallet har HD inte uttryckligen 

klassificerat den ifrågavarande presumtionen som ett undantag. Det faktum att något 

faller under JB 2:4 st. 1 p. 1 andra ledet tycks dock inte hindra att det betraktas som ett 

undantag från första ledet, samma paragraf. Överlåtelsesituationen har också vissa saker 

gemensamt med HD:s presumtion i T 2889-12. I båda fallen handlar det om att vissa 

omständigheter är för handen som gör det aktuellt att presumera att ägarkongruens (enligt 

2:4 st. 1 p. 1 första respektive andra ledet) föreligger. 

 

                                                        
56 Almgren, a.a. s. 42. 
57 Almgren, a.a. s. 42. 
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Liksom med accession kan det endast fastställas att möjligheten att presumera överlåtelse 

utgör ett undantag58 men inte i detalj vad som krävs för att det ska kunna tillämpas. En 

annan likhet mellan de två är att de kan förekomma i varierande grad och att de, så fort 

det finns skäl att tillämpa dem, reducerar intresset av att bevara tillförarens äganderätt till 

ett presumtivt tillbehör.  

 

 

5.2.3 Konsekvenser för intresseavvägningen i samägarsituationer 

 

Låt oss börja med att återgå till det diskussionsexempel som låg till grund för kapitel 4. 

Som framgick i det kapitlet tror jag inte att HD skulle anse att det i exemplet föreligger 

ägarkongruens om man verkligen tvingades svara på frågan. I T 2889-12 hade HD 

alternativet att inta en restriktiv ställning sett till lydelsen av 2:4 st. 1 p. 1 men slå fast en 

regel som i viss mening utökar tillbehörskretsen (sett till resultatet av införandet av 

presumtionsregeln). I situationen med en ensam fastighetsägare där egendom tillförs av 

denne och andra tillsammans ser jag inte att HD skulle ha samma möjlighet. Samtidigt 

förefaller det troligt att Högsta domstolen skulle känna sig något bunden av sin restriktiva 

tolkning av fastighetsägarbegreppet. Om så skulle vara fallet blir resultatet högst 

otillfredsställande. Såväl HD:s majoritet och minoritet som HovR:n gav uttryck för en 

vilja att utöka tillbehörskretsen och prioritera departementschefens huvudregel framför 

skyddet för tillförarens äganderätt. 

 

I fallet att egendom tillförs av flera till en fastighet som ägs av en utav tillförarna 

framhåller Strömgren att det handlar om att fingera ett tillförande av fastighetsägaren, 

förutsatt att inträde av tillbehörsegenskap anses vara effektivt.59 Hur bör situationen då 

hanteras om ett tillförande av fastighetsägaren svårligen kan fingeras på grund av att HD 

så att säga målat in sig i ett hörn med sin restriktiva tolkning i T 2889-12? Möjligtvis kan 

de ovan nämnda undantagen från kravet på ägarkongruens här bli aktuella. Om A och B 

låter uppföra en byggnad på A:s fastighet känns det måhända orimligt att denna inte ska 

                                                        
58 Undantag i den meningen att om presumerad överlåtelse eller accession konstateras föreligga så 
krävs inte ägarkongruens, i den mening som avses i JB 2:4 st. 1 p. 1, för att det presumtiva 
tillbehöret ska bli tillbehör till fastigheten. 
59 Strömgren, a.a. s. 347 f. 
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bli tillbehör. Men skulle inte ett bortförande av byggnaden medföra värdeförstörelse på 

A:s fastighet? Kanske hade argumentet lättare kunnat göras gällande om det tillförda 

ifråga var ett presumtivt byggnadstillbehör som infogades i en på fastigheten befintlig 

byggnad. I mitt ursprungsexempel kanske det därför skulle vara mer framgångsrikt att 

istället för accession hävda att en överlåtelse, möjligtvis i form av en gåva, ägt rum. Det 

är fråga om en stor byggnad (den ska ju bli makarnas gemensamma hem) som uppförs. 

Rimligtvis måste avsikten också ha varit att den skulle kvarbli på fastigheten. Således 

vore det rimligt att presumera att B överlåtit sin andel i byggnaden till A. 

 

Om exemplet återigen modifieras så att den tillförda egendomen är av arten presumtivt 

byggnadstillbehör så blir frågan möjligen mer intressant. Som nämnts är tillämpnings-

områdena för både accessionsläran och överlåtelsepresumtionen otydliga. Det skulle 

kunna hävdas att detta faktum enbart gör undantagen bättre lämpade för att lösa 

kongruensproblem i samägarsituationer. Om man utgår ifrån en samägarsituation som 

den i exemplet så föreligger redan bättre skäl att betrakta tillförd egendom som tillbehör 

än om ägarförhållandena var fullständigt inkongruenta. Antas sedan att värdeförstörelse 

(men inte betydande värdeförstörelse) skulle orsakas på fastigheten om egendomen 

bortfördes så finns ytterligare skäl att vilja betrakta egendomen som tillbehör. Eventuellt 

skulle accessionsläran kunna komplettera JB 2:4 st. 1 p. 1 för att i denna situation uppnå 

en effektivare rättighetsallokering, för att använda Strömgrens ord (se ovan i avsnitt 

5.2.1). Dock är det ändå fråga om separata överväganden. Om ägarkongruens inte 

föreligger blir det tillförda inte tillbehör om inte ett undantag, såsom accession, föreligger. 

Nästan kongruens kombinerat med nästan accession leder eventuellt ingenstans, men om 

det i ett visst fall fanns ett intresse av att fingera ägarkongruens skulle detta uttryckssätt 

inte heller användas. Om intresset i en viss situation dock skulle vara väldigt starkt finner 

jag det inte uteslutet att HD skulle utnyttja den oklarhet som omger undantagsreglerna för 

att nå ett i det enskilda fallet mer tillfredsställande resultat. 
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5.2.4 Presumtionen om tillförande för övriga fastighetsägares räkning 

 

Liksom de ovan redovisade undantagen kan det ifrågasättas huruvida HD:s 

presumtionsregel från T 2889-12 verkligen har karaktären av ett undantag. Resonemanget 

i denna fråga är i princip detsamma som för accessionsläran och överlåtelsepresumtionen; 

fokus ligger således på den effekt regeln får. Den ifrågavarande presumtionen innebär att 

ägarkongruens inte behöver föreligga för att ett presumtivt tillbehör ska utgöra ett 

tillbehör. Istället räcker det att vissa omständigheter är för handen (en av fastighetens 

delägare tillför ett föremål) som gör att vi kan presumera att ägarkongruens föreligger.  

 

Till skillnad från de redan nämnda undantagen kan den aktuella presumtionen inte gärna 

påverka intresseavvägningen i en samägarsituation – detta på grund av att presumtionen 

som bekant fastställdes som ett resultat av just denna avvägning. Detta behöver dock inte 

betyda att presumtionen här är utan intresse. Som tidigare nämnts är HD:s senaste 

tolkning av fastighetsägarbegreppet restriktiv. Det tillägget som presumtionsregeln utgör 

utökar dock tillbehörskretsen, i förhållande till hur rättsläget hade sett ut om presumtionen 

inte hade fastslagits av HD. Vidare erbjuder presumtionen trots allt viss flexibilitet i 

tillämpningen av 2:4 st. 1 p. 1, kanske främst på grund av att förutsättningarna för 

brytandet av presumtionen i enskilda fall är oklara.  

 

När accessionsläran diskuterades ovan konstaterades att dess tillämpningsområde var 

något oklart. Ofta föreligger i alla fall någon grad av risk för värdeförstörelse vid 

särskiljande och huruvida denna är betydande eller inte torde vara svårt att avgöra. Den 

oklarhet som föreligger resulterar även den – likt oklarheten i HD:s presumtion – i en viss 

flexibilitet som av Högsta domstolen eventuellt skulle kunna användas för att nå den mest 

effektiva lösningen i enskilda fall. På så vis kan HD:s presumtion i T 2889-12 

fortsättningsvis, i förening med andra befintliga undantag, möjligen underlätta för 

rättskipningen i strävan efter att uppnå den mest kostnadseffektiva rättighetsfördelningen.  
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5.3 Bostadsrätter – ett undantag de lege ferenda? 

 

Enligt bostadsrättslagen (1991:614) 1 kap. 1 § har en bostadsrättsförening som ändamål 

att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Av 1:4 framgår sedan att 

upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt sker till nyttjande (utan tidsbegränsning) mot 

ersättning. Som bostadsrättshavare innehar man således sin lägenhet med nyttjanderätt. 

Bostadsrätten skiljer sig dock från andra typer av nyttjanderätter på så vis att den är mer 

besläktad med äganderätten. På grund av detta kan det ifrågasättas om JB 2:4 st. 1 p. 1 

lämpar sig väl för tillämpning på bostadsrätter. En bostadsrättshavare måste enligt 

gällande rätt nämligen betraktas som annan än fastighetsägaren då denne inte har några 

äganderättsanspråk på själva fastigheten. Jensen är av uppfattningen att den aktuella 

paragrafen inte fungerar smidigt i dessa situationer då bostadsrätter har en beständig 

juridisk konstruktion, hanteras som självständiga förmögenhetsrättsliga objekt, säljs för 

stora belopp och vanligtvis accepteras av kreditgivarna som goda säkerheter. 60  Om 

inkongruens i ägarförhållandena i dessa situationer resulterar i att viss utrustning och 

inredning blir lös egendom får det överraskande följder för en förvärvare av bostadsrätten 

liksom för en panthavare som vill tillgodogöra sig pantens värde.61 

 

Av JB 7:4 framgår att jordabalkens bestämmelser om nyttjanderätt inte avser bostadsrätt. 

Som Jensen konstaterar tycks bostadsrättshavaren således inte falla under kategorin 

nyttjanderättshavare i den mening som detta ord har i 2:4; något som visserligen inte 

hindrar att denne betraktas som annan än fastighetsägaren.62 På grund av bostadsrättens 

natur och JB 2:4 kan det redan nu konstateras att undantag från kravet på ägarkongruens 

inte kan göras för bostadsrättshavare. Man kan konstruera lösningar där utrustning som 

tillförts en lägenhet av en bostadsrättshavare blir tillbehör genom accession eller genom 

att egendomen övergivits63 men bostadsrättssituationen utgör inte i sig själv en anledning 

att frångå kravet på ägarkongruens. Egendom som en bostadsrättshavare tillför 

fastigheten uppfyller således inte kravet på ägarkongruens och blir därför inte tillbehör, 

förutsatt att andra undantag inte kan göras gällande. Frågan som här är av intresse är 

                                                        
60 Jensen, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert, s. 177 f. 
61 Jensen, a.a. s. 178. 
62 Jensen, a.a. s. 179. 
63 Jensen, a.a. s. 203 f. 
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istället om ett undantag från ägarkongruenskravet för bostadsrättshavare i framtiden bör 

intas i jordabalken.  

 

Som Jensen skrev påstod både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet i sina 

faktablad (vid tiden för artikelns författande) att egendom tillförd av en bostadsrätts-

havare i tillbehörshänseende behandlades likadant som egendom som av en 

fastighetsägare tillförs dennes fastighet.64 På grund av bostadsrättens speciella karaktär 

föreställer jag mig att det fortfarande är många som inte vet vad som gäller när egendom 

tillförs av bostadsrättshavaren. Vad som först och främst förespråkas är följaktligen 

tydligare regler.65 

 

Jag är benägen att hålla med Jensen när det gäller lämpligheten av ägarkongruenskravets 

tillämpning på bostadsrättshavare. Om storstädernas miljonlägenheter läggs åt sidan och 

fokus istället inriktas på betydligt mindre attraktiva områden i landet kan det snabbt 

konstateras att värdet av exempelvis exklusiva vitvaror inte alls är obetydligt i förhållande 

till bostadsrätternas försäljningspris. Dessa situationer kan bli väldigt ogynnsamma för 

panthavare eller förvärvare av bostadsrätten om inkongruensen leder till att egendomen 

kan bortföras. Lösningen på problemet kan vara ett framtida undantag från 

ägarkongruenskravet men samtidigt är det möjligt att samma resultat skulle uppnås om 

reglerna bara blev klarare, och panthavare/förvärvare därmed alltid var införstådda med 

att viss egendom skulle kunna bortföras. Möjligtvis skulle undantaget, på grund av 

bostadsrättens likhet med äganderätt, utgöra den något mer naturliga lösningen. 

 

Ett annat alternativ, som med tanke på T 2889-12 känns aktuellt och fullt tänkbart, är att 

en presumtion uppställs innebärande att föremål som tillförs av en bostadsrättshavare 

anses tillförda i föreningens, och således fastighetsägarens, intresse. Det vore eventuellt 

problematiskt att resonera sig fram till en sådan presumtion, kanske främst om man 

beaktar den tidigare nämnda synpunkten att föremålets positiva inverkan på fastighetens 

värde inte tillmäts betydelse. Om ett tillförande i fastighetsägarens intresse dock kunde 

fingeras skulle informationskostnader för kreditgivare och förvärvare av bostadsrätten 

                                                        
64 Jensen, a.a. s. 211 f. (se särskilt Jensens fotnoter 66 och 67) 
65 Jfr Jensen, a.a. s. 212. 



54 
 

reduceras samtidigt som problemet med den onaturliga tillämpningen av 2:4 st. 1 p. 1 på 

bostadsrättshavare skulle undvikas. Kanske skulle, på samma vis som i avsnitt 5.2, detta 

resultat i nuläget dock kunna nås genom en samverkan av vad som benämnts undantag – 

alltså omständigheter som med viss styrka talar för att det mest effektiva vore om ett visst 

presumtivt tillbehör blev tillbehör till fastigheten. Är det således fråga om garderober som 

har monterats i en lägenhet är dessa vanligtvis enkla att lösgöra och det skulle bli svårt, 

men inte heller önskvärt, att hävda att de tillförts i föreningens intresse. Typen av föremål 

skulle följaktligen kunna utgöra en presumtionsbrytande grund. Är det däremot fråga om 

någon typ av förankrad skiljevägg eller dylikt föremål som inte enkelt kan särskiljas 

skulle presumtionen träda in. I dessa situationer skulle eventuellt accessionsreglerna vara 

aktuella men om vi antar att betydande värdeförstörelse inte skulle uppstå så ser vi här ett 

exempel på hur reglerna skulle kunna komplettera varandra. 
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6 Avslutning 

 

6.1 Ägarkongruenskravets utveckling 

 

Det har i denna uppsats konstaterats att kravet på ägarkongruens inte utvecklats nämnvärt 

rent lagstiftningsmässigt. En tydlig skillnad förelåg mellan 1895 års lag och 1966 års lag 

i fråga om formuleringen av motsvarigheten till dagens JB 2:4. Då innebörden av 4 § i 

1895 års lag var minst sagt dunkel avsågs, enligt förarbetena till 1966 års lag, främst att 

ett förtydligande av regelns innebörd skulle ske. Vissa saker tydliggjordes och exempel 

gavs angående vem ”annan än fastighetsägaren” skulle kunna tänkas vara (exempelvis 

elektricitetsverket som installerar mätapparater). Om samägarproblematiken sades inget 

och definierandet av ägarkongruenskravet överlämnades till stora delar åt domstolarna. 

 

I landets domstolar har en viss närmare precisering av kravet på ägarkongruens skett. 

Tidigt fastslogs (i NJA 1966 s. 580) och upprätthölls (i NJA 1979 s. 145) en regel av 

innebörden att ett av fastighetsägaren helägt bolag inte var att jämställa med 

fastighetsägaren. Dessa avgöranden följdes av en något händelsefattig period i fråga om 

tydliga prejudikat på området. Samägarproblematiken uppmärksammades i bland annat 

NJA 1982 s. 773 och NJA 1985 s. 365 men frågan om hur fastighetsägarbegreppet i denna 

situation skulle tolkas besvarades inte. I T 2889-12 tog HD slutligen ställning i frågan. 

Den restriktiva tolkningstrend som kan sägas ha inletts med NJA 1966 s. 580 och sedan 

fortsatt i doktrin kan på sätt och vis sägas ha upprätthållits i T 2889-12. Liksom i 

huvuddelen av doktrinen intogs åtminstone en restriktiv ställning sett till tolkningen av 

själva paragrafen. Den presumtion som uppställdes utvidgar däremot tillbehörskretsen. 

 

 

6.2 Ett presumtivt tillbehör tillförs en samägd fastighet 

 

Vad som gäller i situationen att en samägd fastighet tillförs ett föremål av endast en utav 

delägarna har i och med domen T 2889-12 i teorin blivit klarlagt men vad som gäller i det 

enskilda fallet är fortfarande svårt att avgöra. HD:s presumtion innebär att ett föremål 
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som tillförts fastigheten av endast en utav delägarna anses ha tillförts även i övriga 

delägares intresse och detta blir således tillbehör. En delägare är dock inte 

”fastighetsägaren” i den mening som avses i JB 2:4 st. 1 p. 1. Med tanke på utgången i 

det aktuella fallet synes en rimlig slutsats vara att presumtionen är förhållandevis lätt att 

bryta. Om ett tillfört föremål ska användas i en specifik på fastigheten bedriven 

verksamhet och en av delägarna inte aktivt deltar i denna verksamhet torde föremålet inte 

ha tillförts i samtliga fastighetsägares intresse resulterande i att det inte blir tillbehör. 

 

Angående giltigheten av avtal eller avsiktsförklaringar fastighetsägarna emellan kan 

följande konstateras. Om sådana tillerkänns giltighet på så vis att de skulle kunna bryta 

presumtionen öppnas möjligheter för kringgående av jordabalkens tillbehörsregler. Det 

är svårt att föreställa sig vilken nytta sådana avtal eller avsiktsförklaringar skulle fylla och 

av denna anledning bör prövningen av i vems intresse något tillförs ske på objektiva 

grunder. 

 

Det har framhållits att det finns skäl att föredra den ståndpunkt som minoriteten i Högsta 

domstolen förespråkade då denna var enklare och skulle ge upphov till färre 

tillämpningsproblem. Som även diskuterats i senare kapitel innebär dock HD:s 

presumtionsregel att viss flexibilitet erbjuds vid tillämpningen av JB 2:4 st. 1 p. 1 som 

skulle kunna utnyttjas för att i enskilda fall uppnå ett bättre resultat – en mer effektiv 

rättighetsallokering. 

 

 

6.3 Ett presumtivt tillbehör tillförs av fler än bara fastighetsägaren 

 

Det finns inget avgörande från landets domstolar som tydligt besvarar var som gäller om 

en fastighet som ägs av en person tillförs ett presumtivt tillbehör av denna person och en 

eller flera andra personer gemensamt. HD:s dom i mål T 2889-12 erbjuder dock 

värdefulla tolkningsdata även i detta avseende. Domen har till synes motsägelsefullt 

beskrivits som restriktiv sett till 2:4 st. 1 p. 1 men ändå resulterande i en utökning av 

tillbehörskretsen. Restriktiviteten syftar till tolkningen av ordet fastighetsägaren i 

paragrafen – detta ska tolkas som ”samtliga fastighetsägare”. Utökningen av tillbehörs-
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kretsen å andra sidan sker i och med att presumtionen innebär att även egendom tillförd 

av endast en delägare i de flesta fall blir tillbehör.  

 

Om det synsätt som HD i T 2889-12 anlagt tillämpas på situationen att ett föremål tillförs 

en fastighet av fler än bara fastighetsägaren så förefaller det rimligt att nå slutsatsen att 

”fastighetsägaren” i 2:4 betyder ”endast fastighetsägaren och ingen annan”. Om 

fastigheten är delägd skulle tillförandet behöva ske av fastighetsägarkollektivet, eller i 

deras intresse, och varken av fler eller färre. Detta stämmer även överens med utgången i 

ett annat mål, NJA 1984 s. 562. Skillnaden i det nu aktuella fallet är att det skulle bli 

problematiskt att ställa upp en presumtionsregel som utvidgar tillbehörskretsen, trots den 

restriktiva paragraftolkningen. En sådan vilja tycks ändå kunna konstateras hos HD 

eftersom domen i T 2889-12 indikerar att departementschefens huvudregel prioriterats 

något framför skyddet för tillförarens äganderätt.  

 

På grund av de bodelningsregler för sambor och makar som innebär att den ena parten 

kan överta parets gemensamma bostad torde intresset av att fingera ägarkongruens i dessa 

situationer vara ännu starkare. En högre grad av kongruens (t.ex. totalt 4 tillförare varav 

3 också är fastighetsägare) leder troligtvis inte heller till en annan utgång än typexemplet 

(2 tillförare varav 1 är fastighetsägaren).  

 

I den förevarande situationen är det således troligt att HD så att säga målat in sig i ett 

hörn, förutsatt att man önskar vara konsekvent i tolkningen av 2:4. Den lösning som 

erbjuds är således tillämpningen av ett undantag från kravet på ägarkongruens. 

 

 

6.4 Potentiella undantag, dessas innebörd och samverkan 

 

Frågan huruvida undantag kan göras från kravet på ägarkongruens är närmast av 

semantisk art (när har något karaktären av ett undantag?). Vad som emellertid kan 

konstateras är att tillförd egendom, under vissa särskilda omständigheter, kan bli 

fastighetstillbehör utan att ägarkongruens föreligger. Fallet att en bostadsrättshavare 

installerar ett föremål i sin lägenhet utgör inte i dagsläget en sådan situation. På grund av 
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bostadsrättens likhet med äganderätt – och då den hanteras som ett självständigt 

förmögenhetsrättsligt objekt av betydande värde – passar 2:4 st. 1 p. 1 dock inte väl för 

tillämpning i dessa fall. Eventuellt skulle detta kunna lösas genom en presumtion 

innebärande att det som tillförts av bostadsrättshavaren anses tillfört i föreningens 

intresse. En sådan lösning skulle medföra ett mer kostnadseffektivt, och relativt (i 

förhållande till dagsläget) förutsebart, resultat. 

 

Vad gäller undantag de lege lata har följande konstaterats. Om ett särskiljande av ett visst 

föremål medför betydande värdeförstörelse kan detta förvärva tillbehörsegenskap genom 

reglerna om accession. Under vissa förhållanden – troligtvis beroende på föremålets art 

och huruvida det framstår som beständigt installerat på fastigheten – kan ett tillfört 

föremål vidare bli tillbehör genom att en överlåtelse presumeras ha ägt rum från tillföraren 

till fastighetsägaren. Gemensamt för båda dessa undantag är att deras tillämpningsområde 

mer i detalj är oklart. Om intresset av att ett föremål blir tillbehör i ett visst fall är särskilt 

starkt och situationen befinner sig runt gränsen för undantagets tillämpningsområde finns 

det därför skäl att anta att Högsta domstolen skulle välja att tillämpa det aktuella 

undantaget. 

 

Intresset av att i gränsfall tillämpa reglerna om accession eller presumerad överlåtelse gör 

sig kanske främst gällande i situationer då egendom tillförs en fastighet av fler än bara 

fastighetsägaren. För den andra delen av samägarproblematiken (som behandlats främst 

i kapitel 3) finns presumtionen från T 2889-12. Denna sistnämnda presumtion är för 

närvarande något av ett mysterium och Högsta domstolen kommer troligtvis steg för steg 

klargöra dess innebörd i framtida mål. Åtminstone i nuläget är HD:s presumtionsregel 

dock, likt accessionsläran och överlåtelsepresumtionen, flexibel. Av denna anledning kan 

dessa med fördel användas för att hitta en önskvärd balans mellan intresset av att 

minimera förekomsten av skentillbehör och tillförarens intresse av bibehållen äganderätt. 

I de situationer då 2:4 st. 1 p. 1 sett till ordalydelsen leder till ett mindre rimligt resultat 

kan således dessa undantag användas, tillsammans eller var för sig, för att försäkra bästa 

möjliga rättighetsallokering. Desto fler undantag som är aktuella desto större är intresset 

av att ett föremål tillerkänns tillbehörsegenskap och att således inte tillskriva undantagen 
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någon typ av kumulativ effekt vore således att motarbeta själva syftet med jordabalkens 

tillbehörsregler. 
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