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Funktionsförsäljning av ljus
– Om civilrättslig äganderätt
till av funktionssäljaren hos
funktionsköparen installerad
utrustning för leverans av
funktionsköpt ljus
1. BAKGRUNDSFAKTA TILL OCH DISPOSITION
FÖR UNDERSÖKNINGEN*
1.1 Affärsmodellen

I denna rapport förstås med funktionsförsäljning av ljus/belysning
att det av avtalet mellan funktionsköparen och funktionssäljaren
framgår
• att funktionssäljaren åtar sig ansvaret för att ljuset inom ett
i avtalet specificerat utrymme (inomhus och eller utomhus)
fortlöpande uppfyller de i avtalet specificerade funktionsrelaterade kraven,

• att funktionssäljaren är såväl berättigad som skyldig att fatta
besluten om utformningen av den tekniska lösningen för att
leverera det avtalade ljuset,

• att funktionssäljaren skall ombesörja anskaffningen och installationen av den utrustning som enligt funktionssäljarens
beslut åtgår för leverans av det avtalade ljuset,

*

Denna artikel består av en tidigare opublicerad vetenskaplig rapport, ingiven i december 2018
till Energimyndigheten.
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• att funktionssäljaren har såväl skyldighet som exklusiv rätt
att ombesörja all service, och allt underhåll/utbyte, av utrustningen. Skyldigheten/rätten får uppfyllas/utövas genom egna
anställda, genom att anlita annat/andra företag eller, i den
utsträckning som avtalats, av funktionsköparen/dennes personal,
• att köpet av ljus/belysning inte inkluderar köp av de ljuskällor
och armaturer eller den reglerutrustning som funktionssäljaren installerar för att kunna leverera det avtalade ljuset
• samt att funktionsköparen betalar ett fast pris per tidsenhet.
1.2 En kort beskrivning av den undersökta juridiska
problematiken och dess orsaker

Funktionsförsäljning av ljus nödvändiggör att funktionssäljaren hos
funktionsköparen installerar utrustning som krävs för att hen skall
kunna uppfylla sitt leveransåtagande. Installationen innebär regelmässigt att av funktionssäljaren ägd utrustning sammanfogas med
egendom som inte ägs av funktionssäljaren. Vad får detta för konsekvenser vad gäller funktionssäljarens äganderätt till utrustningen? Att denna fråga aktualiseras är en konsekvens av att svensk rätt
bygger på (bl. a.) följande tre ställningstaganden.
1. Föremål som tillsammans utgör en funktionell helhet bör inte
skiljas från varandra, ty helheten har vanligen ett högre värde
än summan av de enskilda föremålens värde.
2. Att vara ägare till något innebär att ha exklusiv rätt att förfoga,
faktiskt och rättsligt, över detta något, som således utgör det
objekt som ägs. Objekt som kan ägas benämns i juridiken för
egendomsobjekt
3. Äganderätt till fysiska egendomsobjekt skall alltid avse objektet i dess helhet. Det är således inte möjligt att äga t.ex. de
50 första sidorna i en bok, framdelen av en häst eller det som
finns i motorrummet på en bil. Om boken, hästen respektive
bilen ägs av mer än en, är de tillsammans ägare av objektet och
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Om individuellt ägande skall vara möjligt, måste egendomsobjekt vara avgränsade i förhållande till varandra. I fråga om fysiska
föremål gäller det att ringa in den materia som tillsammans bör
utgöra ett objekt för äganderätt etc., d.v.s. utgöra ett egendomsobjekt.
En utgångspunkt är att vad som ögat uppfattar som ett föremål (ett
ting) ofta är lämpligt att ge status av ett egendomsobjekt. En annan
utgångspunkt är den som anges i punkten 1 ovan, d.v.s. att föremål
som tillsammans utgör en helhet i funktionellt avseende, av ekonomiska skäl bör behandlas som en helhet också i juridiken, d.v.s.
utgöra ett egendomsobjekt. Inte så sällan behöver denna utgångspunkt
användas därför att det i viss mån ter sig oklart om det ögat ser är ett
föremål eller flera. Ingår de däck som är monterade på en bil i föremålet bil, eller utgör vart och ett av dem ett eget föremål? I juridiken
har man, med hänvisning till det funktionella sambandet mellan de
monterade däcken och det som utgör en bil utan däck, kommit fram
till att egendomsobjektet bil innefattar också däcken. I andra fall kan
vad som ter sig som ett föremål vara sammansatt av lätt åtskiljbara
delar, som var för sig skulle te sig som ett föremål. Om delarna har
ett så litet funktionellt samband att helheten har ett lägre ekonomiskt värde än det sammanlagda värdet av delarna var för sig, finns
det ekonomiska skäl för att betrakta var och en av de sammansatta
delarna som ett egendomsobjekt.
Det ovan sagda innebär att om två föremål, som vart och ett utgör
ett fysiskt egendomsobjekt sammanfogas, så kan resultatet utgöra ett
enda eller (fortfarande) två egendomsobjekt. Om egendomsobjekten har sammanfogas på visst sätt, existerar därefter blott det ena
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inte var och en ägare till en viss fysisk del av detta. En annan
sak är att var och en är ägare till en matematisk andel av objektet, t.ex. en tredjedel var. En praktisk konsekvens av detta
synsätt är att en tredjedelsägare inte kan ta sig ur samägar-förhållandet genom att sälja en fysisk tredjedel av objektet, men
väl genom att sälja sin matematiska andel (försåvitt inte motsatsen är avtalad mellan ägarna).
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av dem (Huvudobjektet), som nu har blivit utökat med den materia
som utgjorde det andra objektet (Bi-objektet). Det senare objektets
nya rättsliga status är antingen den som tillbehör till eller den som
beståndsdel av det kvarvarande och utökade egendomsobjektet.
Följden är att i fortsättningen måste äganderätt omfatta hela det kvarvarande och utökade egendomsobjektet. Detta kan åstadkommas genom
att Huvudobjektets och Bi-objektens ägare blir samägare. En andra
modell är att den/de som var ägare till Huvudobjektet ensamma blir
(förblir) ägare till det utökade egendomsobjektet, medan ägaren av
Bi-objektet förlorar all äganderätt (se avsnitt 1.3 här nedan) eller
behåller den svaga äganderätten.
1.3 Stark respektive svag äganderätt

Att vara ägare innebär att ha rätt att utöva de rättigheter som följer
med att vara just ägare, t.ex. att, eventuellt med Kronofogdemyndighetens hjälp, återta sitt ägda föremål från den som har stulit det
eller som vägrar att återlämna det sedan hyrestiden har gått ut. Om
ägarrättigheterna får utövas mot alla och envar, oberoende av om det
är en part i ett avtal som gäller det föremål som ägandet avser eller
någon som har en sådan avtalsrelation till ägaren (en tredje man), är
det fråga om en stark äganderätt. Den juridiska termen för en sådan
är en sakrättsligt giltig äganderätt eller en tredjemansskyddad äganderätt. En svag äganderätt kan utövas endast mot den andra parten i
ett avtal som gäller det föremål som ägandet avser. Den juridiska
termen för detta är en obligationsrättsligt giltig äganderätt. Denna
distinktion mellan stark och svag äganderätt är, i kombination med
reglerna om tillbehör till vissa egendomsobjekt, av vikt att känna till
för den som överväger försäljning av funktioner som kräver installation av utrustning hos funktionsköparen.
1.4 Disposition för den fortsatta framställningen

Kapitel 2 ägnas åt frågan: Vilka konsekvenser har den fördelning
av äganderätten, till den av funktionssäljaren hos funktionsköparen installerade utrustningen, som kan antas bli följden av svensk
rätts utformning? Därefter följer, i kapitel 3, en sammanfattning
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2. VILKA KONSEKVENSER HAR DEN
FÖRDELNING AV ÄGANDERÄTTEN, TILL
DEN AV F UNKTIONSSÄLJAREN HOS
F UNKTIONSKÖPAREN INSTALLERADE
UTRUSTNINGEN, SOM KAN ANTAS BLI
FÖLJDEN AV SVENSK RÄTTS UTFORMNING?
2.1 Juridiska konsekvenser
Svaret på frågan i rubriken är att äganderättsfördelningen har avgörande betydelse för svaren på följande frågor, varav nr 1 - 4 avser den
svaga äganderätten och 5 - 8 den starka.
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av resultaten av den undersökning som genomförs i kapitel 4 – 8.
Undersökningen inleds i kapitel 4 med en kartläggning av de situationer i vilka det är uteslutet att installerad utrustning för leverans
av ljus skulle bli tillbehör till någon annans fastighet, tomträtt eller
byggnad på ofri grund. I nästa kapitel, 5, diskuteras huruvida det är
funktionssäljaren, huvudobjektets ägare eller båda tillsammans som
har försett huvudobjektet med utrustningen. Detta är en fråga vars
svar har avgörande betydelse för den tillförda utrustningens status
av tillbehör eller inte tillbehör. Kapitel 6 innehåller en undersökning
av huruvida belysningsutrustning utgörs av föremål som kan uppfylla det för tillbehörsstatus nödvändiga funktionssambandskravet.
Motsvarande fråga avseende det fysiska sambandet tas upp i kapitel
7. Undersökningens sista del, kapitel 8, gäller spörsmålet om funktionssäljaren genom s.k. accession kan gå miste om rätten att deinstallera utrustningen och återföra den till sig.
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1. Har funktionssäljaren rätt - i förhållande till funktionsköparen att få utrustningen deinstallerad och återlämnad när avtalstiden har gått till ända, vid förtida uppsägning eller vid hävning
av avtalet? I fortsättningen benämner jag en sådan rätt som
mellan avtalsparterna verksam återtaganderätt.
2. Har funktionssäljaren rätt till skadestånd från funktionsköparen, ifall denne skadar eller förstör utrustningen?
3. Har funktionssäljaren rätt till skadestånd från funktionsköparen, ifall denne säljer eller pantsätter den fastighet etc. som
utrustningen har blivit tillbehör till?
4. Har funktionssäljaren rätt till skadestånd från funktionsköparen, ifall denne säljer utrustningen?

5. Har funktionssäljaren rätt – i förhållande till funktionsköparens
konkursborgenärer (konkursbo) - att få utrustningen separerad
från funktionsköparens egendom och därefter återlämnad
till sig? I fortsättningen benämner jag en sådan rätt som
separationsrätt.
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7. Har funktionssäljaren rätt - i förhållande till den som av funktionsköparen har köpt den fastighet etc. som utrustningen har blivit
tillbehör till - att få utrustningen separerad från fastigheten etc.
och därefter återlämnad till sig? I fortsättningen benämner jag
en sådan rätt som separationsrätt.

8. Har funktionssäljaren rätt - i förhållande till den som av funktionsköparen har köpt utrustningen - att få denna, utan ersättning, utlämnad till sig? I fortsättningen benämner jag en
sådan rätt som vindikationsrätt.
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6. Har funktionssäljaren rätt – i förhållande till funktionsköparens
utmätningsborgenär - att få utrustningen separerad från funktionsköparens, numera utmätta, fastighet etc. och därefter
återlämnad till sig? I fortsättningen benämner jag en sådan
rätt som separationsrätt.
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Svaren på frågorna 1 - 8 ovan har i sin tur betydelse för svaret på
andra frågor såsom för vem utrustningen utgör en tillgång som får
tas upp i vederbörandes balansräkning och därmed påverka storleken av verksamhetens eget kapital, liksom av kommande års avskrivningar. Detta har betydelse för bl.a. inkomstskattens storlek, risken
för tvångslikvidation (aktiebolag), för företagets soliditet, för (storleken av) avkastningen på det investerade kapitalet och därmed på
möjligheterna att attrahera nytt eget respektive främmande kapital.
Vidare har de åtta frågornas svar betydelse för vem som har ett försäkringsbart intresse i utrustningen.
2.2 Diskussion av hur allvarlig den ekonomiska skadan för
funktionsförsäljaren kan tänkas bli p.g.a. förlorad äganderätt
till installerad utrustning för leverans av ljus
2.2.1 Förlorad återtaganderätt = förlorad svag äganderätt
Det saken gäller är funktionssäljarens rätt i förhållande till funktionsköparen att få utrustningen deinstallerad och återlämnad när avtalstiden har gått till ända, vid förtida uppsägning eller vid hävning av
avtalet. Så länge funktionsköparen är solvent och samarbetsvillig,
spelar en förlorad återtaganderätt praktiskt sett ingen roll, ty förhållandet att säljaren inte har rätt att tvinga fram ett återlämnande
fråntar inte köparen rätten att frivilligt återlämna utrustningen.
Däremot är förlust av återtaganderätt ett kännbart avbräck för
funktionssäljaren så snart motparten inte längre vill samarbeta.
Säljaren har inte kvar påtryckningsmedlet får inte jag betalt, får du
ingen fortsatt leverans av funktionen. Detta leder lätt till att en ekonomiskt trängd köpare prioriterar betalningar som måste göras för
att andra nödvändiga resurser skall erhållas. Den köpta funktionen
kan däremot erhållas så länge utrustningen finns på plats (givet att
funktionssäljaren inte har tillgång till en rättsligt tillåten och praktiskt genomförbar metod för att stoppa vidare leverans av funktionen, på annat sätt än genom deinstallation av utrustningen).1 Det
1

I vilken utsträckning kan säljaren använda sig av t.ex. handräckningsförfarandet enligt Lag
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning? Denna fråga förtjänar en egen
utredning.
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2.2.2 Förlorad separationsrätt = förlorad stark äganderätt
Separationsrätt är bl.a. rätten att få deinstallera utrustningen och
återta den ifrån köparens konkursbo. Ingår gör även motsvarande
rätt gentemot den som av funktionsköparen har köpt den fastighet
etc. på vilken utrustningen är installerad eller har fått denna fastighet etc. utmätt för betalning av fordran gentemot funktionsköparen.
Utan separationsrätt måste funktionssäljaren finna sig i att förlora
utrustningen till konkursboet, köparen respektive utmätningsborgenären. Det saknar härvidlag betydelse huruvida konkursboet etc.
kände till eller inte kände till att utrustningen tillhörde någon annan
än fastighetsägaren. Om funktionsköparen frivilligt har låtit äganderätten till fastigheten etc. övergå genom köp, byte eller gåva, har
funktionsköparen, som nu har förlorat all rätt till utrustningen, dock
rätt till skadestånd från funktionsköparen. Detta är en följd av att
funktionssäljaren, i förhållande till funktionsköparen, var ägare till
utrustningen (svag äganderätt), även efter det att denna hade blivit
installerad på köparens fastighet.
Däremot löper funktionssäljaren ingen risk för att en utmätning
hos funktionsköparen skulle resultera i att enbart utrustningen
används för att ge utmätningsborgenären betalt. Detta är en följd av
principen att föremål som tillsammans utgör en funktionell helhet
inte bör skiljas från varandra.2 I enlighet härmed är det inte tillåtet
att utmäta fastighetstillbehör särskilt för sig.
Min uppfattning är att förlorad separationsrätt är särskilt allvarsamt om funktionssäljaren har utrustning installerad på flera fastigheter som har samma ägare. En konkurs medför då förlust av utrustningen på var och en av dessa fastigheter. Viktigare än konkursrisken
är emellertid risken för att en sådan ägare organiserar om ägandet
av sina fastigheter på ett sätt som innebär att dessa byter ägare. En
2

Se avsnitt 1.2 punkt 1. Se även utsökningsbalken 4 kap. 6 §.
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finns således en påtaglig risk för att funktionssäljarens fordran mot
en köpare med betalningssvårigheter hinner växa till mer betydande
belopp, innan köparens användning av funktionen kan stoppas via
en beviljad konkursansökan.
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sådan åtgärd uppfattas ofta som en ”formell förändring”, påkallad
av t.ex. skatteskäl. Därför tänker vare sig funktionssäljaren eller
funktionsköparen, den hittillsvarande fastighetsägaren, på att ägarbytet medför att funktionssäljaren inte har ens sin svaga äganderätt
i behåll. Dessutom avsätter en omorganisation av ägarförhållandet
ofta inga spår annat än i dokument, register etc. och uppmärksammas därför inte så lätt av funktionssäljaren.
Dock har en funktionsförsäljare, p.g.a. det i affärsmodellen ingående service- och underhållsmonopolet, fortlöpande kontakt
med funktionsköparen och den verksamhet denne bedriver. Detta
ger möjlighet att relativt tidigt lägga märke till förhållanden som
tyder på försämrad ekonomi eller en förestående fastighetsförsäljning. Genom att ta väl vara på denna informationsmöjlighet, kan en
funktionssäljare i någon mån minska den förlustrisk som förlorad
separationsrätt innebär.
2.2.3 Förlorad vindikationsrätt = Förlorad stark äganderätt
Nu handlar det om fallet att funktionsköparen har deinstallerat
och därefter sålt eller pantsatt utrustningen. Om funktionssäljaren
i denna situation kan hävda sin äganderätt emot köparen respektive panträttsinnehavaren, sägs funktionssäljaren ha vindikationsrätt.
Det innebär att förvärvaren förlorar äganderätten respektive panträtten och måste lämna över utrustningen till funktionssäljaren.
Den förlust köparen etc. på grund av detta ådrar sig, ger dem rätt till
ersättning från funktionsköparen.
Om funktionssäljaren saknar vindikationsrätt, förlorar hen alltså
helt sin äganderätt till utrustningen respektive har den svaga äganderätten kvar och måste tåla att utrustningen är pantsatt till säkerhet för funktionsköparens skuld.
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3.1 Risken för att installerad utrustning för leverans av ljus skall
få rättslig status av tillbehör till det egendomsobjekt som det
sammanfogats med

Tillförare är den för vars
räkning/i vars intresse
utrustningen har blivit
installerad. Se vidare
sid. 122, punkten A.

Se vidare sid. 122,
punkten B.

0–100 % beroende
på byggnadens
användningsområde
och armaturens
anpassning till de
funktionella krav
som användningen
av byggnaden ställer.
Se vidare sid. 123,
punkten C.
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3. SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGENS
RESULTAT
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A: Vem som skall behandlas som tillförare av utrustningen beror
dels på tolkningen av vad funktionsavtal innebär ifråga om vem
som åtnjuter bruksnyttan av utrustningen, dels på vilken metod som
används vid den juridiska bedömningen av vem som är tillförare.
1. Om den av mig förespråkade tolkningen, av vad funktionsavtal innebär ifråga om vem som åtnjuter bruksnyttan av utrustningen, vinner gehör vid domstolsprövning, föreligger ingen
risk för att utrustningen skall bedömas utgöra tillbehör till
funktionsköparens fastighet, tomträtt eller byggnad på annans
mark.
2. Om den av mig förespråkade tolkningen inte vinner gehör,
gäller följande.
a) Om bedömningen, av vem som är tillförare, sker i enlighet med en renodlad för-vems-räkning-metod (Möllers
metod), blir slutsatsen att det är funktionssäljaren som är
tillförare.
b) Om bedömningen sker i enlighet med en för-vems-räkningmetod, som inkluderar i-vems-intresse-resonemang (HD:s
metod i NJA 2015 s. 961) är det inte säkert vilket av följande
två alternativ som skulle bli resultatet.
Alternativ 1: Funktionsköparen är den som är tillförare
Alternativ 2: Såväl funktionssäljare som funktionsköpare
är tillförare.
B: Med presumtiva industritillbehör menas föremål som till sin
typ är sådana att om de installerades på en fastighet som helt eller
delvis är inrättad för industriell verksamhet och för att bli använda i
denna verksamhet, skulle de klassificeras som just industritillbehör.
Presumtiva industritillbehör är således utrustning, maskiner och
inventarier av många slag. Undantagna är dock kontorsinventarier/utrustning, fordon och handverktyg.
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Bostäder

Synnerligen låg, för att inte säga obefintlig. Vid
val av belysning i bostäder spelar - typiskt sett väljarens estetiska uppfattning mycket stor roll.

Butikslokaler

Mycket låg, ty den närmare utformningen av
belysningen beror i hög grad på vad för slags
försäljning som är aktuell, samtidigt som
butikslokaler är enkla att bygga om för att passa för
en annan typ av försäljning.

Samlingslokaler

Kan variera inom vida gränser. Är estetiska eller
funktionella synpunkter viktigast för den typ av
”samling” som lokalen är avsedd för? Krävs ringa
eller omfattande byggnadsarbete för att ändra
lokalen så att den passar för en annan typ av
”samling”?

Skolsalar

Ju mer belysningen är anpassad för just
undervisningsverksamhet, liksom till den typ av
undervisning som den enskilda lärosalen i övrigt är
utrustad för, ju högre risk.

Kontorslokaler

Ju mer belysningen är anpassad för just
kontorsarbete, liksom till den typ av
kontorsarbetsuppgifter som den enskilda
byggnadsdelen i övrigt är utrustad för, ju högre risk.

Ekonomibyggnader till
jordbruk

Hög. Funktionella krav kan antas i mycket hög grad
ha bestämt valet av armatur. Byggnaderna är ofta
svåra att bygga om för annan verksamhet.

Fabrikslokaler

Låg, ty ju mer belysningen är vald utifrån
funktionsskäl, ju troligare är det att den skall
klassificeras som industritillbehör och sådana
erhåller inte tillbehörsstatus. Se avsnitt 4.5.

Lokaler för tillverkning
Kan variera inom vida gränser. Krävs ringa eller
som inte utgör industriell omfattande byggnadsarbete för att ändra lokalen
verksamhet
så att den passar för en annan typ av verksamhet?
Är estetiska eller funktionella synpunkter på
belysningens utformning viktigast för den typ av
tillverkning som lokalen är avsedd för?
Lagerlokaler

Låg, ty en lagerlokal låter sig ofta ganska lätt
byggas om för annan verksamhet.
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C: Min bedömning av risken för tillbehörsstatus när det gäller inomhusbelysning
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3.2 De rättsliga konsekvenserna av att belysningsutrustningen
erhåller tillbehörsegenskap
Återtaganderätt

Separationsrätt

Vindikationsrätt

Svag äganderätt

Stark äganderätt

Stark äganderätt

Allmänna
fastighetstillbehör till en
fastighet eller
en tomträtt

Finns kvar

Går förlorad

Går förlorad

Särskilda
byggnadstillbehör till en
fastighet, en
tomträtt eller
en byggnad på
ofri grund.

Finns kvar

Går förlorad

Går förlorad

Angående de ekonomiska konsekvenserna av förlorad stark äganderätt, se avsnitt 2.2.

4. SITUATIONER I VILKA DET ÄR UTESLUTET
ATT INSTALLERAD UTRUSTNING FÖR
LEVERANS AV LJUS SKULLE BLI TILLBEHÖR
TILL FASTIGHET, TOMTRÄTT ELLER
BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
4.1 De tillämpliga juridiska normerna

Det saknas generell lagstiftning om vad som krävs för att ett egendomsobjekt i rättsligt hänseende skall förvandlas till ett annat förmögenhetsobjekts tillbehör. Däremot finns det lagstiftning om vad
som kan bli tillbehör till huvudobjekt av vissa slag, nämligen fastigheter (JB 2 kap.), inskrivna tomträtter (JB 13 kap. 9 § 2 st.), fartyg
och fartyg under byggnad (Sjölag 1994:1009 1 kap. 3 § och 4 §)
samt luftfartyg (Lag 1955:227 om inskrivning av rätt till luftfartyg, 14 § 2-3 st.). Av rättsfall och rättsvetenskapliga arbeten framgår
att nämnda lagstiftning anses ge uttryck för generellt tillämpliga
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4.2 Fyra kategorier av fastighetstillbehör

I JB 2 kap. definieras fyra kategorier av tillbehör till en fastighet.
Dessa kategorier är: allmänna fastighetstillbehör (1 §), allmänna
byggnadstillbehör (2 § 1 st.), särskilda byggnadstillbehör (2 § 2 st.)
samt industritillbehör (3 §). Den sistnämnda kategorin är komplementär till de övriga, i det att utrustning som skulle kunna hänföras
också till någon av de övriga kategorierna, skall göra detta och inte
klassificeras som industritillbehör.
4.3 Fem omständigheter som var för sig utesluter att installerad
utrustning blir tillbehör till någon annans fastighet, tomträtt
eller byggnad på ofri grund

Ett föremål kan redan p.g.a. av sitt slag vara uteslutet såsom fastighetstillbehör eller i vart fall såsom tillbehör av någon av tillbehörskategorierna. En andra uteslutningsgrund är ägarförhållandena ifråga
om fastigheten och föremålet. En tredje sådan grund är bristande
fysiskt samband mellan fastigheten och föremålet och en fjärde är
bristande funktionellt samband mellan dem. Den femte omständigheten är att det inte är fastighetsägaren som har tillfört föremålet till
fastigheten. Ordet tillföra är i detta sammanhang en juridisk term.
Ett föremål är tillfört en fastighet när det har erhållit de nödvändiga
fysiska och funktionella sambanden med fastigheten.
4.4 Utrustning för leverans av ljus är ej av det slaget att den kan
utgöra allmänna byggnadstillbehör

Den typ av föremål det är fråga om är
a) sådana som tjänar som elanslutna ljuskällor,
b) sådana som möjliggör reglering av egenskaperna hos det ljus
som ljuskällan avger samt
c) belysningsarmaturer
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kriterier. Vad gäller byggnader som ej är tillbehör till en fastighet
(byggnader på annans mark) ses JB 2 kap. 2 § som styrande även på
detaljplanet (analog tillämpning).
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Nationalencyklopedins ordbok definierar belysningsarmatur som
”övriga komponenter (än ljuskällan och reglerutrustning till denna)
som ingår i den enskilda ”belysningsanordningen” utan att vara rent
funktionella delar av denna”. Armaturens utformning bestäms istället utifrån estetiska aspekter. I praktiken är det dock så att de ”belysningsanordningar” som i allmänspråket kallas för takarmaturer,
väggarmaturer, bordsarmaturer etc. (och i vardagsspråket för taklampor, vägglampor, bordslampor etc.), i varierande grad innehåller
rent funktionella delar. Ett nödvändigt minimum är ett fäste för
ljuskällan och ett kopplingsdon mellan detta fäste och elledningen.
Andra av funktionella behov ofta påkallade utrustningsdetaljer är
en anordning för att fästa armaturen i taket, väggen etc. liksom en
ljusreflektor intill ljuskällan. I fortsättningen använder jag termen
(belysnings)armatur i dess allmänspråkliga betydelse.
För att belysningsutrustning skall kunna utgöra allmänna byggnadstillbehör måste den kunna klassificeras som något som utgör
”annan utrustning som hör till en ledning”, JB 2 kap. 2 §.
Är det troligt att en ljuskälla omfattas av lokutionen ”ledning med
kontakter och annan sådan utrustning”? Tydligt är att det skall vara
fråga om något som ledningen är fysiskt förbunden med och som
finns där för att möjliggöra och/eller styra ledningens funktion. De
elledningar som utgör tillbehör till en viss fastighet har som funktion att stadigvarande möjliggöra överföring av elektrisk ström från
det allmänna elnätet till ”elektriska anordningar” inom denna fastighet. Jag drar därav slutsatsen att som ”kontakter och annan sådan
utrustning” räknas sådant som kopplingsdon för anslutning mellan
elledningen och den ”elektriska anordningen”, liksom strömbrytare men inte den ”elektriska anordningen” själv. Ljuskällor utgör
”den elektriska anordning” som ledningen betjänar. Motsvarande
gäller ljusregleringsutrustning som är ansluten till elnätet, givet att
regleringen avser annat än eltillförseln till ljuskällan. Att de delar
av ljusutrustningen som utgör armatur inte finns där för att möjliggöra eller styra elledningens funktion framstår som uppenbart,
och således utgör inte armaturen ”ledning med kontakter och annan
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4.5 Utrustningen kan ej utgöra industritillbehör, ty det är
mellan parterna i funktionsförsäljningsavtalet avsett att
köparen inte skall bli ägare till utrustningen

Kravet att fastighetsägaren skall äga även det tilltänkta tillbehöret
gäller endast tillbehör i kategorin industritillbehör (JB 2 kap. 4 § 1
st. 2:a meningen, motsatsvis). Detta är gynnsamt för funktionsförsäljare, eftersom avtal om försäljning av en funktion kännetecknas
av (bl.a.) att parterna är ense om att säljaren skall förbli ägare till
den hos köparen installerade utrustningen. Bakom utformning av
JB 2 kap. 4 § 1 st. 2:a och 3:e meningen ligger lagstiftarens önskan
att möjliggöra för industriidkare, som bedriver verksamheten på sin
egen fastighet, att finansiera utrustning via köp mot återtagandeförbehåll eller via finansiell leasing (långtidsförhyrning). Sådan kredit
skulle naturligtvis inte ges, om avbetalningssäljaren respektive uthyraren riskerade att förlora möjligheten att återta utrustningen vid
kredittagarens avtalsbrott. Genom den aktuella paragrafen är denna
risk undanröjd.
För att en funktionssäljare av ljus skall ha nytta av särregleringen av industritillbehör, i förhållande till övriga tillbehörskategorier,
måste belysningsutrustningen vara sådan att den skulle ha klassats som just industritillbehör ifall äganderätten hade tillkommit
köparen och denne hade varit ägare av den fastighet på vilken utrustningen installerades.
4.6 Utrustningen kan ej utgöra tillbehör, ifall någon annan än
funktionsköparen äger den fastighet/tomträtt/byggnad på
ofri grund där utrustningen installeras

För alla de fyra tillbehörskategorierna gäller att det tilltänkta tillbehöret måste tillföras fastigheten av fastighetsägaren, JB 2 kap. 4
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utrustning”. Min konklusion är därför att ingenting av det som kan
ingå i det i denna rapport använda begreppet belysningsutrustning,
är att klassificera som ”ledning med kontakter och annan sådan utrustning”. I den fortsatta analysen utelämnas därför tillbehörstypen allmänna byggnadstillbehör.
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§ 1 st. 1 meningen. Om någon annan är tillförare, blir det tillförda
föremålet inte ett fastighetstillbehör. En funktionsköpare som är t.ex.
hyresgäst, arrendator eller bostadsrättsägare, kan således inte genom sitt
tillförande av funktionsutrustningen föranleda att denna blir fastighetstillbehör.
4.7 Utrustningen kan ej utgöra tillbehör, ifall funktionssäljaren
skall anses vara den som tillfört utrustningen till fastigheten,
tomträtten respektive byggnaden på ofri grund

Som redan nämnts är ordet tillföra i detta sammanhang en juridisk term. Ett föremål är tillfört en fastighet när det har erhållit de
nödvändiga fysiska och funktionella sambanden med fastigheten.
Tillförarbegreppet är så pass komplext att det är osäkert om det är
funktionssäljaren, denne tillsammans med funktionsköparen eller
funktionsköparen ensam som kommer att anses vara tillförare. Jag
återkommer i nästa kapitel till frågan om vem som kan komma att
bli tilldelad den juridiska rollen som tillförare.

5. KAPITEL V: VEM ÄR TILLFÖRARE AV
UTRUSTNINGEN?
5.1 Utgångspunkter för bedömningen av vem som är att anse
som tillförare av den installerade utrustningen för leverans
av ljus
Vem är att se som den som har åstadkommit att utrustningen för
leverans av ljus har sammanfogats med fastigheten etc. på ett sådant
sätt att kravet på såväl fysiskt samband som funktionssamband är
uppfyllt? Klart är att förhållandet, vem som rent faktiskt och praktiskt har ombesörjt installationen, inte är avgörande för frågan om
vem som är tillförare. Vilka ytterligare, och viktigare, omständigheter som skall beaktas, är – främst när det gäller byggnadstillbehör
- förhållandevis utförligt belyst i såväl den rättsvetenskapliga litteraturen som i domstolspraxis. För att få fram svaret på frågan om vem
som tillfört byggnadstillbehör in spe, begagnas ofta ett antal ”hjälpfrågor”: i vems intresse har föremålet anbragts, för vems räkning har
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I målet prövades bl.a. frågan vem som skulle anses vara tillförare av
teleutrustningen. Alternativen var ägaren av tomträtten respektive
det bolag som vid tidpunkten för tvisten hade på sig fått överlåtet
anläggningar, som ursprungligen varit Televerkets anläggningar.
Inledningsvis påminner Högsta domstolen om att regleringen av
vem som skall anses som tillförare är en del av en undantagsregel
och att skälet bakom den är att förhindra att skyddet, för fastighetspanträttens värde som kreditsäkerhet, leder till vad lagstiftaren
kallar för orimliga rättsförluster. Har föremålet tillförts fastigheten
i någon annans än fastighetsägarens intresse, bör ägaren till föremålet inte lida rättsförlust genom att föremålet blir en beståndsdel i
3

4

Strömgren s. 343, NJA 2015 s. 961. Möller s. 214. Möller, Mikael. Fastighetstillbehör de lege
ferenda. Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert, Uppsala 2002, s. 237 f. (Cit.
Möller).
Se t.ex. Jori Munukka, sid 502 ff. i Festskrift till Göran Millqvist, 2019, Jure Förlag AB. (Cit.
Munukka)
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föremålet anskaffats, vem har bestämt att och var föremålet skall bli
anbragt, vem har bekostat föremålets anskaffning, vem har nytta av
föremålet, vem ansvarar för drift och underhåll respektive vilken är
parternas avsikt i fråga om vem skall äga föremålet.3 I rättspraxis
förekommer såväl intressebedömningar som för-vems-räkning-bedömningar, och det är oklart om domstolarna anser att intressebedömning är något annat än för-vems-räkning-bedömning.4
Jag har inte funnit någon rättsvetenskaplig text som behandlar
tillförande av utrustning för leverans av ljus. Mitt sökande i rättspraxis har lett till en ”halvträff”, NJA 2015 s. 961. Detta fall rör
(bl.a.) frågan om vem som skall anses som tillförare av utrustning
för telekommunikation. Denna var installerad på tre fastigheter, till
vilka en bostadsrättsförening hade tomträtt. Utrustningen utgjordes
av
1. ledningar i såväl mark som byggnader,
2. slitsluckor och teleplintar på varje våningsplan, vilka var
placerade i trapphusen
3. från slitsluckorna till varje lägenhet löpande ledningar
4. ett telefonjack i varje lägenhet.
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fastigheten. HD fortsätter med att påpeka att ”Frågeställningen har
ofta formulerats på det sättet att det gäller att avgöra i vems intresse
– fastighetsägarens eller någon annans – ett föremål har tillförts så
att det i och för sig skulle kunna utgöra tillbehör.”. Senare förklarar
HD att ”Omständigheter som kan beaktas vid intresseprövningen
är vem som fattat beslut om att ett föremål ska tillföras en fastighet,
vem som burit kostnaderna för föremålet, vem som har nyttan av
föremålet, vem som ansvarar för drift och underhåll samt vad som
åsyftats i fråga om ägandet. Vem som rent faktiskt ombesörjt själva
anbringandet är av underordnad betydelse.”. Slutligen framhålls att
”Uttalandena i förarbetena om i vems intresse ett föremål tillförts en
fastighet har som framgått fått betydande genomslag i litteraturen.
Som HD framhöll i […] ger emellertid intressebedömningen möjligen bara uttryck för att det avgörande vid bedömningen av om ett
föremål har tillförts en fastighet av annan än dess ägare är för vems
räkning föremålet har anskaffats.".
5.2 Tillförarbedömningen vid installation av utrustning för
leverans av funktionsköpt ljus

I detta avsnitt prövar jag först vart en tillämpning av intresseteorin
leder. Därefter gör jag en motsvarande prövning med utgångspunkt
i att tillförare är den för vilkens räkning utrustningen har anskaffats.
A: Vem har fattat beslutet om att utrustningen skall installeras på
fastigheten/tomträtten ifråga?
HD:s formulering av den aktuella ”hjälpfrågan” lyder: Vem har
fattat beslut om att ett föremål ska tillföras en fastighet? Frågan är
enkel att besvara, i de fall den hos vilken installationen skall ske
själv väljer ut det specifika föremål som skall installeras. Mycket
ofta är det istället en kedja av beslut, av vilken några länkar smids
av funktionsköparen (eller av den för vars räkning funktionsköparen genomför beställningen) och i vart fall någon länk av den som
rent faktiskt ombesörjer installationen. Så är rent definitionsmässigt
fallet i fråga om funktionsköp.
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Funktionsköparen är den som i förhållande till funktionssäljaren
bestämmer vilken funktion det är som skall levereras. Därmed är
det inte sagt att det är Funktionsköparen som har fattat det bakomliggande beslutet om vilken funktion som önskas. Även om Funktionsköparen är identisk med fastighets-/tomträttsägaren, kan det
förhålla sig så att denne lägger beställningen för en eller flera av sina
nyttjanderättshavares behovs skull och att det är dessa som har tagit
beslutet om vilken funktion det är som behöver beställas. Ett möjligt
skäl, till att det ändå är fastighetsägaren som är funktionsköpare, är
att fastighetsägaren kan ha större möjligheter, än nyttjanderättshavarna, att uppnå ett fördelaktigt pris samtidigt som fastighetsägaren
gärna vill få behålla dessa hyresgäster etc. Vidare kan det förhålla sig
så att även om det är fastighetsägaren som har beslutat att behovet av
t.ex. belysning inom fastigheten skall tillgodoses genom funktionsköp av ljus, kan det vara nyttjanderättshavare som är funktionsköpare. Så kan bli fallet om fastighetsägaren inte vill ta på sig transaktionskostnaderna för ett avtal om funktionsköp samtidigt som de
som kommer att bruka funktionen är angelägna om att t.ex. få ett
bestämmande inflytande över valet av funktionssäljare.
Den som fattar beslutet att funktionen Ljus skall tillföras fastigheten genom ett funktionsköp, är givetvis medveten om att utrustning
för leverans av ljus kommer att installeras på fastigheten. Närmare
kunskap än så, om vilka föremål som kommer att installeras, varken
har eller efterfrågar vederbörande. Räcker detta för denne skall anses
vara den som fattat beslutet om att visst/vissa föremål skall tillföras
fastigheten ifråga?
Funktionssäljaren är förvisso den som fattar besluten som innebär
att det som skall installeras övergår från att vara endast till sin funktion preciserade föremål till att vara bestämda fysiska föremål. Men
dessa ”omvandlingsbeslut” hade inte kunnat fattas om inte någon
dessförinnan hade fattat beslutet att fastigheten skulle tillföras
funktionen ljus. Innebär detta att funktionssäljaren bör anses diskvalificerad som Tillförare?
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Enligt min mening ger beslutfattarkriteriet inget tydligt utslag
vid funktionsköp. Jag grundar detta ställningstagande på två
faktum. Det ena är att tillförandet kräver såväl beslut om en funktions
tillförande som en rad ytterligare beslut som leder fram till att bestämda fysiska föremål tillförs. Det andra är att den som fattar det
förstnämnda beslutet aldrig är samma rättssubjekt5 som den som
fattar de nödvändiga ytterligare besluten.
B: Vem får bära kostnaderna för utrustningen och dess installation?
Vilka de slutliga bärarna av kostnaderna för belysningsutrustningen och dess installation är, beror på den typ av verksamhet i vilken
utrustningen kommer till användning. Är det en kommersiell verksamhet, är det alla som är verksamhetens kunder. Kostnaderna för
att kunna använda funktionen i verksamheten finns med i underlaget för prissättningen av de varor/tjänster som saluförs inom verksamheten. Är det en offentligt finansierad verksamhet, är det skattebetalarna i kommunen/regionen/Sverige som är kostnadsbärarna.
Uppenbarligen är i dessa fall en identifiering av de slutliga kostnadsbärarna meningslös, ifall avsikten är att få ledning ifråga om vem
som har tillfört utrustningen till fastigheten. Motsatsen gäller när
funktionsköparen är en privatperson.
Om frågan istället formuleras ”Vem är den initiala kostnadsbäraren” eller ”Vem har stått för utgifterna för utrustningen och dess
installation” eller ”Vem har finansierat anskaffningen av utrustningen respektive av dess installation”, blir svaret att det har funktionssäljaren gjort (det är helt enkelt tre sätt att formulera vad som är en
och samma fråga). Å andra sidan får en funktionssäljare täckning
för kostnaderna/utgifterna/finansieringen i takt med att funktionsköparen erlägger månads-/kvartals-/årsbeloppet för funktionen.

5

All juridik handlar om relationer som regleras av rättsregler, d.v.s. att all juridik handlar om
rättsliga relationer. Sådana relationer kan råda endast mellan s.k. rättssubjekt. Enligt svensk
rätt finns två slags rättssubjekt: Människor (fysiska personer) samt juridiska personer. Vilka
slags juridiska personer som kan förekomma bestäms även det av rätten. Exempel på juridiska
personer är: Staten, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kooperativa ekonomiska föreningar
och stiftelser.
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C: Vem tillfaller nyttan av belysningsutrustningen?
Alternativ 1: För att en köpt funktion skall bli levererad krävs först
installation av utrustning (i vid bemärkelse) och därefter att denna
sätts i funktion. Funktionen ljus realiseras genom att någon t.ex.
trycker på strömbrytare, ger styrsignaler till ljuskällan via manöverpanel eller fjärrkontroll, etc. (i fortsättningen kallat för knapptryckande). Den som köper en funktion vars leverans kräver arbetsinsatser
på den plats där funktionen skall levereras, kan antas vilja ha kontroll
över vem som utför dessa arbetsinsatser, när de utförs, hur de utförs
samt att de utförs till en så låg kostnad som möjligt. Denna kontroll
uppnås genom att köparen utför dessa arbetsuppgifter i egen regi.
Säljaren å sin sida har motsvarande behov, eftersom arbetsinsatserna
krävs för att hen skall ha fullgjort sin leveransplikt.
Har säljaren förtroende, för köparens förmåga att utföra de behövliga arbetsinsatserna utan att förorsaka skador eller onormalt
slitage på den installerade utrustningen, är det även för säljaren ett
bra alternativ att låta köparen utföra arbetsinsatserna för säljarens
räkning. Omständigheten att köparen utför arbetsinsatserna i sitt
eget intresse, hindrar inte att det samtidigt görs för säljarens räkning,
d.v.s. juridiskt behandlas som att de utförs av säljaren.
Det nämnda villkoret (säljarens förtroende för köparens förmåga
…) är viktigt för säljaren, ty det är denne som bär såväl det praktiska
som ekonomiska ansvaret för att utrustningen hela tiden är funktionsduglig. Att alternativet är bra också för säljaren, beror på att det
dels är ett mindre kostsamt sätt att fullgöra leveransplikten, dels är
ett sätt att gå kunden till mötes. Saknar säljaren nyss nämnda förtroende för köparen, lär hen inte låta köparen utföra arbetsinsatserna
med mindre än att köparen tar över i vart fall det ekonomiska ansva-
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Min slutsats är att de pekuniära omständigheterna, vid anskaffningen och installationen av belysningsutrustning, är otjänliga som
utpekare av vem som skall/kan/bör anses vara tillförare av denna
utrustning. Undantaget härifrån är fallet att funktionsköparen är en
privatperson.
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ret för utrustningens funktionsduglighet. I så fall är det inte längre
fråga om ett funktionsköp i denna rapports mening.
Det ovan anförda utgör, enligt min uppfattning, starka skäl för att
köparens knapptryckande juridiskt sett kan/bör behandlas som ett
agerande för säljarens räkning. I så fall innebär knapptryckandet att
utrustningen används av säljaren och som ett led i dennes verksamhet
– att leverera ljus. Det köparen använder är således ljuset, och inte
utrustningen.
Alternativ 2: Om resonemanget här ovan förkastas, har funktionssäljaren ingen bruksnytta av utrustningen utan bara ekonomisk
nytta av att funktionsköparen har skaffat sig möjligheten att bruka
utrustningen. Om denne är en privatperson har hen bruksnytta av
utrustningen. Motsvarande gäller om funktionsköparen bedriver en
kommersiell verksamhet vari brukandet sker som ett led i produktionen av varor eller tjänster.
Alternativ 3: Om brukandet inte utgör ett led i produktionen,
saknar funktionsköparen bruksnytta av utrustningen men kan ha
ekonomisk nytta av den. Det senare är fallet om t.ex. de anställdas
tillgång till funktionen gör funktionsköparen attraktiv som arbetsgivare. Ett annat exempel är att kundernas tillgång till funktionen
gör det attraktivt att vara kund hos just funktionsköparen.
Av NJA 2015 s. 961 framgår att HD kopplar frågan om vem som
har nytta av viss utrustning till frågan om i vems intresse utrustningen har anskaffats. Denna fråga kopplas i sin tur till frågan för vems
räkning så har skett. Därför återkommer jag till temat nytta/intresse/för vems räkning under G här nedan.
D: Vem ansvarar för service samt underhåll respektive utbyte av utrustning?
Det är en mycket väsentlig del av avtalet att funktionssäljaren har
såväl rätt som skyldighet att ombesörja att den installerade utrustningen hela tiden är funktionsduglig. Men säljarens ansvar enligt
funktionsavtalet stannar inte vid detta, ty funktionsförsäljningen
innebär att den sålda funktionen hela tiden skall vara tillgänglig.
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E: Vem är avsedd att vara utrustningens ägare?
Utrustningen är definitionsmässigt avsedd att förbli ägd av funktionssäljaren.
F: Vem har rent praktiskt ombesörjt anskaffningen och anbringandet?
Det följer av definitionen av funktionsköpt ljus att det är funktionssäljaren som, i egen regi eller via uppdragstagare, rent praktiskt
är den som har företagit alla de åtgärder som krävs för att utrustningen skall bli tillförd fastigheten. Det är alltså fråga om de åtgärder
varigenom utrustningen erhåller det nödvändiga fysiska sambandet
med marken/byggnaden.
G: I vems intresse har utrustningen tillförts fastigheten ifråga?
Enligt HD, i NJA 2015 s. 961, är svaren på frågeställningarna i
avsnitten A- F här ovan användbara för att fastställa i vems intresse
ett presumtivt tillbehör har tillförts en fastighet. Enligt intresseteorin har man då fastställt vem det är som skall anses som tillförare.
Vilket resultat ger ett sådant tillvägagångssätt när det gäller utrustning för leverans av ljus? Jo, att tre av de sex indikatorerna entydigt
pekar ut funktionssäljaren som tillförare, att en pekar ut antingen
säljaren, köparen eller dennes anställda, kunder etc. beroende på
vilken tolkning, av den juridiska innebörden av funktionsavtal, som
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Detta innebär att säljarens skyldigheter även omfattar utbyte av utrustning, så snart som detta krävs för att funktionen skall upprätthållas.
De utgifter funktionsförsäljaren har för att uppfylla sina ovan
nämnda skyldigheter, respektive tillvarata sina rättigheter, får denne
inte direktdebitera funktionsköparen (ty annars är det inte fråga om
den affärsmodell rapporten behandlar). Det är således säljaren som
bär risken för att kalkylen, bakom det månads-/kvartals-/årsbelopp
som köparen skall erlägga, visar sig vara missvisande ifråga om detta
slags utgifter.
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kommer att bli förhärskande, att en utesluter såväl säljaren (alltid)
som köparen (förutom när vederbörande är en privatperson) och att
en inte ger klart besked.
Vem är tillförare av belysningsutrustningen, enligt intresseteorin?
Funktionssäljaren

Beslutsfattare?

Ja, av besluten
om med
vilken teknik
funktionen skall
levereras och
vilka specifika
föremål som
skall installeras

Kostnadsbärare? Initialt: Ja
Slutligt: Nej

Åtnjuter
bruksnyttan?

Alternativ 1: Ja
Alternativ
2: Endast
ekonomisk
nytta
Alternativ
3: Endast
ekonomisk
nytta

Den för vars räkning
funktionsköpsavtalet ingås
Ägaren av
fastigheten/
tomträtten

Nyttjanderättshavare till fastigheten/tomträtten

Ja, av beslutet att
funktionen skall
finnas tillgänglig på
fastigheten

Ja, av beslutet att
funktionen skall
finnas tillgänglig
på den del av
fastigheten som
nyttjanderätten
avser

Initialt: Nej

Initialt: Nej

Slutligt:

Slutligt:

Privatperson, ja
Näringsidkare, nej

Privatperson, ja
Näringsidkare, nej

Alternativ 1: Nej,
det som ägaren drar
nytta av är istället
det av säljaren
levererade ljuset.

Alternativ 1: Nej,
det som nyttjanderättshavaren drar
nytta av är istället
det av säljaren
levererade ljuset.

Alternativ 2: Ja
Alternativ 3: Endast
ekonomisk nytta

Alternativ 2: Ja
Alternativ 3:
Endast ekonomisk
nytta

Ansvarig
för service,
underhåll och
utbyten?

Ja

Nej

Nej

Avsedd ägare?

Ja

Nej

Nej

Ombesörjer
anskaffning och
anbringande?

Ja

Nej

Nej
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Det hör till saken, att jordabalkens regler om tillbehör till fastighet är tillämpliga även när det
är fråga om vad som ingår i en tomträtt ( JB 13 kap. 9 §).
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Mina slutsatser är följande.
Slutsats 1: Om min argumentation, för att det är funktionssäljaren
som åtnjuter bruksnyttan av den installerade utrustningen, läggs till
grund för bedömningen leder intresseteorin till att det är funktionssäljaren som är tillförare. I så fall löper säljaren ingen risk för att
utrustningen förlorar sin egenskap av självständiga förmögenhetsobjekt. Se vidare Kommentarer till slutsats 1 strax här nedan.
Slutsats 2: Om min argumentation visar sig inte hålla vid en domstolsprövning, leder intresseteorin sannolikt till att funktionsköparen är den som är tillförare. Mot bakgrund av att JB 2 kap. 4 §
utgör en undantagsregel finns det nämligen skäl att vara återhållsam
med att tolka intresseprövningens resultat i en för funktionssäljaren
gynnsam riktning. Konsekvensen blir att utrustningen blir tillbehör
till den fastighet där den har installerats, förutsatt att tillbehörsegenskapen inte är utesluten p.g.a. att något av de övriga rekvisiten,
för denna egenskap, inte är uppfyllt, se avsnitten 2.3, 2.4 och 2.5.
Slutsats 3: Det är inte uteslutet att såväl funktionssäljare som
funktionsköpare anses vara tillförare. I så fall är det mest sannolika
att den installerade utrustningen fortfarande utgör självständiga förmögenhetsobjekt, ägda av säljaren. Se vidare Kommentarer till slutsats
3, nästföljande sida.
Kommentarer till slutsats 1: Omständigheterna i NJA 2015 s. 961
har såväl likheter som olikheter med funktionsförsäljningsfallet.
Likheterna består i att (1) funktionssäljaren (dåvarande statliga Televerket) av en funktion (kommunikation) (2) installerade den för
kommunikationen nödvändiga utrustningen i mark och byggnader
som funktionsköparen (en bostadsrättsförening) innehade med tomträtt6. Olikheten består i funktionsköparen inte var den som åtnjöt
bruksnyttan av utrustningen. Det var istället bostadsrättsägarna.
Tvisten gällde bl.a. om utrustningen hade tillförts av bostadsrättsföreningen (ägare av tomträtten) eller av Televerket.
HD kommer fram till att ”den omtvistade egendomen inte [har]
tillförts fastigheter och byggnader för bostadsrättsföreningens
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räkning”. Detta grundar HD på att Televerket hade (a) lämnat anvisningar om hur installationerna skulle utföras, (2) tillhandahållit
viktig utrustning för installation och (3) med egen personal utfört
alla installationer samt därefter haft ansvaret för ”förvaltning och
underhåll” av den utrustning som installerats. Härav drar HD slutsatsen att installationen av utrustningen utfördes ”på verkets ansvar
och bekostnad, även om [bostadsrättsföreningen] torde ha haft vissa
kostnader[…]”. Vidare påpekar HD dels att vid installationstillfället
”åsyftades inte att någon annan än Televerket skulle vara ägare till
nätet”, dels att Televerket var affärsdrivande och därför hade intresse
av att kunna ansluta de boende till kommunikationsnätet. Slutligen
framhåller HD att ”Visserligen hade även [bostadsrättsföreningen]
ett intresse av att de boende anslöts till telenätet, men det intresset
får i sammanhanget anses ha varit av underordnad betydelse.”.
Målet avgjordes alltså till funktionssäljarens fördel, men tre omständigheter talar för att detta inte är ett vägande skäl för att anta
att funktionssäljare alltid skulle tilldelas rollen av ensam tillförare.
Det ena är att funktionsköparens intresse av att funktionen finns
att tillgå på den egna fastigheten sannolikt varierar avsevärt, beroende på om det är köparen själv eller hyresgäster etc. som kommer
att åtnjuta bruksnyttan. I det senare fallet inverkar rimligen även
funktionens väsentlighet för hyresgäster i gemen på fastighetsägarens intresse. Den andra är att rättsfallet gällde utrustning för fast
telefoni, vilken installerades vid en tidpunkt då gällande reglering
av telenätet starkt talade för att all sådan utrustning på enskild mark
utgjorde lös egendom och ägdes av funktionssäljaren, d.v.s. det affärsdrivande Televerket. Den tredje omständigheten är att Televerkets långvariga faktiska telemonopol, i kombination med den nyss
nämnda regleringen, innebar att t.ex. fastighetsköpare och fastighetspantinnehavare saknade välgrundade skäl att utgå ifrån något
annat än att telefoniutrustning inte ingick i den aktuella fastigheten.
Liknande omständigheter förekommer givetvis inte regelmässigt
vid funktionsförsäljning.
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Kommentarer till slutsats 3: I det aktuella fallet kommer utrustningen att ha tillförts fastigheten av två rättssubjekt, varav den ene
är ägare av fastigheten eller ägare av en nyttjanderätt till denna
och den andre är ägare av den installerade utrustningen. Något
samägande föreligger inte, vare sig ifråga om fastigheten eller utrustningen. Betyder detta att utrustningen har tillförts av någon
annan än fastighetsägaren? Om Köparen inte äger fastigheten är det
givetvis så.7 Situationen, att såväl köpare som säljare av visst egendomsobjekt är att se som tillförare, har, så vitt jag kunnat finna,
inte uppmärksammats tidigare i vare sig förarbeten, doktrin eller
rättspraxis. Det har däremot fallet att tillföraren är delägare i fastigheten, liksom fallet att en av flera tillförare är fastighetsdelägare
och samtidigt, tillsammans med övriga tillförare, samägare till det
tillförda föremålet. Dessutom har HD uttalat sig om en hypotetisk
situation, nämligen att en fastighetsdelägare tillsammans med icke fastighetsdelägare har tillfört fastigheten ett presumtivt fastighetstillbehör: ”När föremålet tillförts fastigheten av en delägare och en eller
flera utomstående personer bör i regel inkongruensen medföra att
föremålet betraktas som tillfört av annan än fastighetsägaren och
därför fortfarande utgör lös egendom.”.8
Också i detta rättsfall påminner HD om att huvudregeln är att
”det som objektivt framstår som fastighetstillbehör är ett tillbehör”.
HD konstaterar därefter att ett undantag från denna regel skall
göras när ett föremål har tillförts fastigheten av annan än fastighetsägaren och att skälet till denna undantagsregel är att denne annan
inte skall lida en orimlig rättsförlust. Utifrån detta kommer HD
fram till att en byggnad som tillförts fastigheten av en av dess delägare skall presumeras utgöra ett fastighetstillbehör. HD motiverar
detta med att det framstår som naturligt att utgå ifrån att den tillförande delägaren avsåg att byggnaden skulle bli en del av fastigheten, d.v.s. att tillförandet skedde för båda fastighetsägarnas räkning.
Domstolen påpekar vidare dels att tillförande delägare inte förlorar
hela det värde som byggnaden har, dels att presumtionen dessutom
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är bäst förenlig med huvudregeln, d.v.s. att det som objektivt sett
framstår som ett fastighetstillbehör också är detta. Därefter framhålls att presumtionen faller, ifall omständigheterna vid tidpunkten
för tillförandet visar att tillförandet inte skedde för båda fastighetsägarnas räkning.
Två av de fem justitieråden var emellertid skiljaktiga. Efter en
genomgång av undantagsbestämmelsens (JB 4 kap. 4 § 1 st.) tillkomsthistoria och de överväganden som gjorts angående ordalydelsen, konstaterar de att ”Enligt vår mening måste 2 kap 4 § första
stycket första meningen JB – utifrån bestämmelsens ordalydelse och
de principer som lagstiftningen bygger på – förstås så att regeln tar
sikte på fall där ett föremål har tillförts fastigheten av någon utomstående, dvs. av någon som inte är fastighetsägare. Om en samägare
till en fastighet har tillfört ett föremål till fastigheten, är bestämmelsen inte tillämplig utan då blir föremålet enligt de grundläggande
reglerna ett fastighetstillbehör. I ett sådant fall kan alltså tillförandet
inte anses ha gjorts av ”annan än fastighetsägaren… Överröstade i
det är vi i övrigt ense med majoriteten,”.
Jag förstår HD:s respektive de skiljaktigas resonemang på så sätt
att när det finns mer än en tillförare är undantagsregeln tillämplig om
tillförarkretsen innehåller någon som inte samtidigt är fastighetsdelägare.
Om såväl funktionssäljaren som funktionsköparen är att anse som
tillförare, utgör således den installerade utrustningen fortfarande
självständiga förmögenhetsobjekt, ägda av säljaren.
H: För vems räkning har utrustningen anskaffats?
Vad händer om bedömningen, av vem som skall anses ha tillfört
utrustningen till funktionsköparens fastighet, genomförs med utgångspunkt i att tillförare är den för vilkens räkning utrustningen har
anskaffats? Som framgått ovan spelade tankefiguren i vems intresse
stor roll för HD:s svar på frågan för vems räkning ett tillbehör in spe
har tillförts en fastighet. Detta överensstämmer inte med Möllers
uppfattning om hur bedömningen bör gå till. ”Lagmotivens teser,
om i vems ”intresse” tillförandet skett, ger föga principiell vägled-
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ning. Det bör uttalas att det avgörande är för vems räkning föremålet anskaffats. Frågan vem som tillfört ett föremål bedöms därmed
enligt allmänna principer om rättshandlande för egen och annans
räkning.”.9
För vems räkning införskaffar funktionssäljaren den utrustning
som skall installeras? Det är tydligt att anskaffningen sker för egen
räkning, ty mellan parterna i funktionsförsäljningsavtalet är det
klart att funktionssäljaren skall vara utrustningens ägare. Av avtalet
framgår också att det är funktionssäljaren som kommer att installera
utrustningen, men för vems räkning; sin egen eller funktionsköparens?
Enligt min uppfattning är det tydligt att installationen görs för
säljarens egen räkning. Detta framgår av att köparen inte skall
betala särskilt för installationen. Säljarens utgifter för denna utgör
istället en post bland andra poster i säljarens kalkyl för att bestämma
periodpriset för funktionen. Den kalkylen upprättas innan installationen sker och således bär säljaren risken för att installationen blir
dyrare än beräknat. Viljan att bära denna risk har sin förklaring i
säljarens behov av att ha kontroll över av vem och hur de konkreta
installationsåtgärderna företas. Detta beror i sin tur på att det är
säljaren som under hela avtalstiden har såväl det praktiska som det
ekonomiska ansvaret för att utrustningen hela tiden är funktionsduglig. Det är alltså inte fråga om ett tillmötesgående mot köparen,
när säljaren utför installationen, utan om att säljaren hos köparen
har fått gehör för ett krav. Således ger avtalet inte uttryck för ett
installationsuppdrag från köparens sida, och därmed sker installationen för installatörens, d.v.s. funktionssäljarens, räkning.
Min slutsats är att den av Möller rekommenderade bedömningsmetoden ger ett entydigt svar på frågan om vem som skall anses
ha tillfört utrustningen till funktionsköparens fastighet, nämligen
funktionssäljaren. Konsekvensen är att den installerade utrustningen behåller den juridiska statusen av vara självständiga förmögenhetsobjekt, ägda av säljaren.
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5.3 Slutsatser ifråga om vem som kan antas bli ansedd som
tillförare

1. Om bedömningen, av vem som är tillförare, sker i enlighet
med en renodlad för-vems-räkning-metod (Möllers metod),
blir slutsatsen att det är funktionssäljaren som är tillförare.
2. Om bedömningen sker i enlighet med en för-vems-räkningmetod, som inkluderar i-vems-intresse-resonemang (HD:s
metod i NJA 2015 s. 961) är det inte säkert vilket av följande
tre alternativ som skulle bli resultatet.

Alternativ 1: Om den av mig förespråkade tolkningen, av vad funktionsavtal innebär ifråga om vem som åtnjuter bruksnyttan av utrustningen, läggs till grund för bedömningen, leder detta till att det
är funktionssäljaren som är tillförare.
Alternativ 2: Om den av mig förespråkade tolkningen inte vinner
gehör vid domstolsprövning, blir det sannolika resultatet att funktionsköparen är den som är tillförare, men
Alternativ 3: Det är dock inte uteslutet att såväl funktionssäljare
som funktionsköpare skulle anses vara tillförare.

6. UTGÖRS BELYSNINGSUTRUSTNING
AV FÖREMÅL SOM KAN UPPFYLLA
F UNKTIONSSAMBANDSKRAVET?
6.1 Kriterierna för funktionssambandet
För tillbehörsegenskap krävs regelmässigt såväl ett fysiskt som ett
funktionellt samband mellan de föremål som har sammanfogats med
huvudobjektet. Kriterierna för vad som utgör ett tillräckligt funktionellt samband är inte helt desamma för allmänna fastighetstillbehör som för särskilda byggnadstillbehör.10 För de senare är kravet att
föremålet skall vara ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden. Uttrycket ägnat till är avsett att markera att ändamålsambandet mellan
huvudobjektet och det tilltänkta tillbehöret skall vara av objektiv
10

Jag utelämnar allmänna byggnadstillbehör samt industritillbehör, av de skäl som anges i
avsnitten 4.4 och 4.5.
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6.2 Skall/bör/kan bedömningen göras för kombinationen
armatur, ljuskälla och reglerutrustning såsom en funktionell
helhet, såsom huvudobjekt med tillbehör/beståndsdelar eller
såsom skilda egendomsobjekt?

Ljuskälla och reglerutrustning till denna kan givetvis ha byggts
samman med armaturen på ett sådant sätt att resultatet otvetydigt
utgör ett av ett enda föremål bestående egendomsobjekt. I detta fall
saknar rubrikens fråga relevans. För detta föremåls klassificering
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natur. Detta innebär att tillbehörsegenskapen görs oberoende av
huvudobjektets ägares avsikt vid anskaffningen. Vidare skall framhållas att kravet utgör ett krav på typiskhet hos det presumtiva tillbehöret, d.v.s. att tillbehöret skall vara sådant att det normalt skulle
vara till nytta för vilken som helst ägare av huvudobjektet. Prövningen av det presumtiva tillbehörets typiskhet skall göras utifrån
antagandet att huvudobjektet även i fortsättningen skall användas
för samma ändamål som vid prövningstillfället, givet att huvudobjektet inte låter sig användas för ett annat ändamål med mindre än
att genomgripande ändringsarbeten genomförs. I lagtexten finner
man exempel på föremål som kan utgöra byggnadstillbehör därför
att de är typiska för just det slags byggnad/byggnadsdel i vilka de
har installerats. Föremål med anknytning till leverans av ljus finns
ej med, vare sig ifråga om bostäder, butikslokaler, samlingslokaler,
ekonomibyggnader till jordbruk eller fabrikslokaler. Således måste
risken för att ljusutrustningen kan klassificeras som särskilda byggnadstillbehör avgöras med hjälp av definitionen av vad som utgör ett
tillräckligt inre samband.
För allmänna fastighetstillbehör är kravet att föremålet skall vara
till stadigvarande bruk för fastigheten. Det räcker således inte med tillförarens personliga avsikt, men utrustningen måste inte heller ha en
sådan generell användbarhet i förhållande till fastighetens typ som
om kravet hade varit att utrustningen skall vara ägnad till stadigvarande bruk för fastigheten. Den utrustning som utesluts är därför
bara sådan som är anbringad för rent tillfälligt bruk på fastigheten
eller har en hög grad av flyttbarhet.
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som tillbehör/icke tillbehör till en fastighet etc., saknar det rimligen
betydelse om den dominanta delen av föremålet är armaturen eller
om det är ljuskällan. Exempel på det senare är spotlights, avsedda
för att bli inbyggda i tak eller väggar (eller, för all del, i golv), liksom
en enkel armatur med en ledljuskälla som inte kan skiljas från armaturen utan att denna förstörs.
Ofta lär utrustningen bestå av flera armaturer med var sin ljuskälla samt av reglerutrustning. Som jag förstår det består en sådan av en
informationsgivardel som kommunicerar med en informationsmottagar-och-verkställardel. Jag utgår ifrån att den senare delen måste
utgöra en fysisk del av ljuskällan. Oavsett om denna fysiska del utgör
ett eget, men med ljuskällan sammanfogat, föremål eller är så fysiskt
integrerat med ljuskällan att de tillsammans utgör ett enda föremål,
så är det fråga om ett förmögenhetsobjekt. Detta beror på att det funktionella sambandet är starkt.
Vad gäller informationsgivardelen kan denna tänkas vara fysiskt
sammanfogad med armaturen, med ljuskällan eller vara ett från
såväl ljuskälla som armatur fysiskt sett självständigt föremål. Ett
exempel på det första alternativet är en golvlampa på vars stång en
manöverpanel för t.ex. ljusstyrkan är placerad. Exempel på det andra
alternativet är ljuskällor som är avsedda för användning i bordslampor, golvlampor, relativt lågt sittande vägglampor eller i jorden förankrade utomhusarmaturer, d.v.s. när det kommer att vara enkelt för
användaren att nå upp till informationsgivardelen för att använda
denna. Det tredje alternativet kan illustreras av manöverdon som
är avsedda att stadigvarande vara fästa vid t.ex. en vägg eller fast
inredning (i fortsättningen kallade manöverpaneler) liksom av enkelt
flyttbara manöverdon (i fortsättningen kallade fjärrkontroller). Min
uppfattning är att det funktionella sambandet mellan informationsgivardel och informationsmottagar-och-verkställardel normalt är så
starkt att givardelen, oberoende av det fysiska sambandets utformning eller ickeexistens, skulle behandlas som i vart fall ett tillbehör
till mottagar-och-verkställardelen, och därmed erhålla samma juridiska status som denna. Om givardelen emellertid är så konstruerad
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att den är användbar tillsammans med ett brett sortiment av informationsmottagar-och-verkställardelar, är det tänkbart att den skulle
behandlas som ett eget objekt av egendomsslaget lös sak.
När belysningsutrustningen (för en ljuspunkt) innehåller åtminstone ett föremål som kan klassificeras som allmänt fastighetstillbehör eller särskilt byggnadstillbehör, föreligger emellertid betydande
sannolikhet för att denna utrustning kommer att behandlas som
en funktionell enhet, som rätten inte skall medverka till att splittra.
Principen om den funktionella enhetens sammanhållande kommer
till uttryck i t.ex. en bestämmelse angående utmätning: ”Tillgångar som hör samman får ej skiljas utan särskilda skäl. Tillbehör till
fartyg, luftfartyg eller fastighet får ej utmätas för sig.”.11 Vidare har
funktionell samhörighet tillmätts avgörande betydelse i ett rättsfall
från HD (NJA 1996 s. 139). I detta ansågs en helt löstagbar motorenhet till en centraldammsugaranläggning ha en så stark anknytning till de delar av anläggningen som utgjorde byggnadstillbehör
att motorenheten inte kunde återfås för sig. Bakgrunden var att en
villa hade försålts exekutivt och att de tidigare ägarna när de flyttade
tog med sig (bl.a.) motorenheten. Köparna av villan ansökte därför
om handräckning för att återfå motorenheten m.m. När ärendet
till slut avgjordes av HD, godkändes villaköparnas begäran. HD:s
domskäl var följande.
En centraldammsugaranläggning består av följande delar: en 8 10 meter lång dammsugarslang med ett metallrör och vanligt munstycke, ett rörsystem med vägguttag där slangen kan anslutas samt
en motorenhet. Rörsystemet är av både praktiska och estetiska skäl
inbyggt i byggnadens väggar och/eller tak. Vägguttagen är utplacerade så att det går att nå ut till alla delar av byggnaden med slangen.
Rören i rörsystemet är hopkopplade så att hela systemet mynnar ut
på det ställe där motorenheten sitter. Motorenheten hänger i en upphängningsanordning och har två anslutningar för insug och utblås;
den är direkt ansluten till dels det inbyggda rörsystemet för sugning,
dels ett utgående rör för utblåsluften som mynnar ut utomhus.
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Motorenhetens röranslutningar är av något mindre dimension än
rören och ansluts till rörsystemet och utblåsröret genom att motorenhetens två röranslutningar förs in i rörsystemets och utblåsrörets
rörändar. Hela motorenheten är löstagbar och ansluten till elnätet
med en vanlig stickpropp. I motorenheten finns också en dammbehållare som kan kopplas från och tömmas.
Även om en centraldammsugare icke kan sägas utgöra någon
typisk del av inredningen i ett bostadshus måste den likväl i ett hus
som det förevarande med en generellt hög inredningsstandard anses
utgöra en sådan utrustning i huset som är ägnad till stadigvarande
bruk för byggnaden. Centraldammsugarens rörsystem är inbyggt i
huset. Rörsystemet faller därmed klart inom tillbehörskretsen. Motorenheten bör som en nödvändig del av anläggningen (min kursivering) också inräknas bland husets byggnadstillbehör.
Min slutsats är således att bedömningen, av huruvida den installerade belysningsutrustningen har det nödvändiga funktionella sambandet med fastigheten, tomträtten respektive byggnaden
på ofri grund, skall göras med utgångspunkt i att en armatur med
tillhörande ljuskälla och reglerutrustning utgör en odelbar enhet. I
fortsättningen kallar jag denna helhet för armaturen.
6.3 Bedömning av huruvida en armatur kan ha det funktionella
samband som krävs för att den skall utgöra ett särskilt
byggnadstillbehör

Som framgått ovan (avsnitt 6.1 första stycket) måste en armatur,
för att utgöra ett särskilt byggnadstillbehör vara ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden den är installerad i. Detta krav innebär
att det skall kunna antas att vilken fastighetsägare som helst skulle
ha användning för armaturen ifråga. Tydligt är att ju mer estetiska
behov har dominerat över funktionella behov, vid val av armatur, ju
mindre troligt är det att denna armatur skulle bedömas vara ägnad
till stadigvarande bruk för byggnaden ifråga. Vidare kan konstateras
att den funktion för vilken en byggnad/byggnadsdel är anpassad,
har ett nära samband med i vilken grad estetisk uppfattning kommer
att bestämma valet av armaturer till byggnaden/ byggnads-delen.
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Mina slutsatser framgår av tabellen här nedan.
Risken för att utrustningen skulle bedömas utgöra
speciella byggnadstillbehör
Bostäder

Synnerligen låg, för att inte säga obefintlig. Vid val
av belysning i bostäder spelar - typiskt sett - väljarens
estetiska uppfattning mycket stor roll.

Butikslokaler

Mycket låg, ty den närmare utformningen av belysningen
beror i hög grad på vad för slag försäljning som är aktuell,
samtidigt som butikslokaler är enkla att bygga om för att
passa för en annan typ av försäljning.

Samlingslokaler

Kan variera inom vida gränser. Är estetiska eller
funktionella synpunkter viktigast för den typ av ”samling”
som lokalen är avsedd för? Krävs ringa eller omfattande
byggnadsarbete för att ändra lokalen så att den passar för
en annan typ av ”samling”?

Skolsalar

Ju mer belysningen är anpassad för just
undervisningsverksamhet, liksom till den typ av
undervisning som den enskilda lärosalen i övrigt är
utrustad för, ju högre risk.

Kontorslokaler

Ju mer belysningen är anpassad för just kontorsarbete,
liksom till den typ av kontorsarbetsuppgifter som den
enskilda byggnadsdelen i övrigt är utrustad för, ju högre
risk.

Insolvensrättslig Tidskrift

Nr 1

2022

A RT I KLA R

Enligt min mening är därför armaturer i byggnader/byggnadsdelar
som används som bostad/bostäder aldrig, eller i vart fall sällan,
ägnade till stadigvarande bruk för byggnaden ifråga.
I de fall valet av armatur i huvudsak har bestämts av de krav som är
förknippade med den funktion som byggnaden/byggnadsdelen är anpassad för, är det däremot tänkbart att armaturen kan sägas vara ägnad
till stadigvarande bruk för den aktuella byggnaden. Min uppfattning är att så ofta är fallet när ljus införskaffas genom funktionsköp,
eftersom ett sådant köp är särskilt motiverat när funktionsköparen
har mycket stora krav på ljusets funktionalitet. Dock skall påpekas
att en ytterligare förutsättning, för att kravet att vara ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden skall vara uppfyllt, är att denna inte
utan avsevärda kostnader kan anpassas för annan verksamhet.
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Risken för att utrustningen skulle bedömas utgöra
speciella byggnadstillbehör
Ekonomibyggnader till
jordbruk

Hög. Funktionella krav kan antas i mycket hög grad ha
bestämt valet av armatur. Byggnaderna är ofta svåra att
bygga om för annan verksamhet.

Fabrikslokaler

Låg, ty ju mer belysningen är vald utifrån funktionsskäl,
ju troligare är det att den skall klassificeras som
industritillbehör och sådana erhåller inte tillbehörsstatus.
Se avsnitt 4.5.

Lokaler för
tillverkning
som inte utgör
industriell
verksamhet

Kan variera inom vida gränser. Krävs ringa eller
omfattande byggnadsarbete för att ändra lokalen så att
den passar för en annan typ av verksamhet? Är estetiska
eller funktionella synpunkter på belysningens utformning
viktigast för den typ av tillverkning som lokalen är avsedd
för?

Lagerlokaler

Låg, ty en lagerlokal låter sig ofta ganska lätt byggas om
för annan verksamhet.

6.4 Bedömning av huruvida en armatur kan ha det funktionella
samband som krävs för att den skall utgöra ett allmänt
fastighetstillbehör

Hur förhåller det sig med risken för att utrustningen kan klassificeras som allmänna fastighetstillbehör? Som framgått av avsnitt
VI:1 andra stycket, medför utformningen av kravet på funktionellt
samband att utrustning kan uteslutas från att vara i riskzonen bara
om den är installerad för rent tillfälligt bruk på fastigheten eller har
en hög grad av flyttbarhet.
Min slutsats är att fristående armaturer för utomhusbelysning och
som förankras i jorden, t.ex. genom att gjutas fast, uppfyller kravet
på att vara till stadigvarande bruk för fastigheten.
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7. UTGÖRS BELYSNINGSUTRUSTNING AV
FÖREMÅL SOM KAN UPPFYLLA KRAVET PÅ
FYSISKT SAMBAND?

Det fysiska sambandet behöver inte vara starkt. Redan ett fastspikande med klena spikar är tillräckligt, liksom ett sammanfogande
med skruvar eller lim. För allmänna fastighetstillbehör räcker det
med att tillbehörsföremålet är förankrat i jorden eller så tungt att
det inte kan rubbas från sin plats utan demontering och/eller lyftkranar etc. För åtskilliga föremål som skall placeras inomhus krävs
alls inget mekaniskt sammanfogande. Det räcker med att föremålet
har placerats på den plats där det skall användas och att det, när det
används, blir förenat med huvudobjektet via t.ex. en elkabel/elsladd
som ansluts till ett eluttag som är fastsatt i huvudobjektet.
Det kan därför knappast betvivlas att en installerad armatur uppfyller kravet på fysiskt samband med jord respektive byggnad.

8. KAN F UNKTIONSSÄLJAREN GENOM
ACCESSION GÅ MISTE OM RÄTTEN ATT
DEINSTALLERA UTRUSTNINGEN OCH FÖRA
DEN TILL SIG?

Om utrustningen befinns behålla sin status av självständiga egendomsobjekt är det ändå inte säkerställt att funktionssäljaren äger rätt
att deinstallera utrustningen. Om sådan rätt saknas, p.g.a. så kallad
accession, gäller detta även i förhållande till funktionsköparen och
inte bara gentemot tredje man.
I sin doktorsavhandling sammanfattar Strömgren vad rättskällorna fram till den 1 augusti 2011 har att säga angående under
vilka förutsättningar äganderättsförvärv sker genom accession.12 Jag
vill beskriva hans resultat som att han finner att det i litteraturen
framkommer några ”omständighetsteman” (mitt ordval). Ett tema
är graden av praktisk möjlighet att genomföra ett åtskiljande. Ett
andra är graden av den fysiska skada som åtskiljandet kan åsamka
de båda föremålen. Det tredje är storleken av de kostnader som är
12

Strömgren s. 195 - 201. Min framställning i de följande fem styckena utgår från denna källa.
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förenade med åtskiljandet. Fenomenen praktisk åtskiljandemöjlighet,
fysiska skador på föremålen till följd av åtskiljande och kostnader för
åtskiljandet är inte oberoende av varandra, snarare fungerar de som
kommunicerande kärl. Kanske är det detta som har lett till ett fjärde
tema, som kan sägas utgöra en legering av de tre andra temana.
Detta tema är graden av värdeförstörelse som ett åtskiljande skulle
föranleda.
Relevansen av dessa teman bekräftas i det redan beaktade rättsfallet NJA 2015 s. 961, som behandlar även frågan om fastighetsägares
förvärv enligt reglerna om accession av lös egendom som kan utgöra
fastighetstillbehör men som även efter installation på fastigheten
skall utgöra lös egendom. HD anför att ”Det är inte möjligt att ställa
upp en för alla fall tillämplig princip för när förvärv av äganderätt
sker genom accession. Sådant förvärv ska dock anses ha skett om det
är praktiskt omöjligt att särskilja den tillförda egendomen, såsom
fallet är med målarfärg och tapeter. Om det går att särskilja egendomen men detta är förenat med svårigheter, måste andra faktorer
beaktas. En sådan kan vara, som framgår av rättsfallet NJA 2002
s. 561, att ett särskiljande inte kan ske utan väsentlig värdeförstörelse.”.
Inom temat praktisk särskiljandemöjlighet framkommer en skala
med tre grader: omöjlighet, svårighet och utan svårighet. I det förstnämnda fallet kommer, högst sannolikt, ägaren av huvudföremålet
att bli ägare även till biföremålet. Graden svårighet talar för accession, men leder vanligen inte ensam till ett sådant äganderättsförvärv. Kan särskiljandet ske utan svårighet, talar detta starkt emot
accession. Belysningsutrustning är sällan svår att deinstallera.
Inom temat särskiljandekostnader fästs avseende vid om kostnaderna är obetydliga, väsentliga respektive oproportionerliga. De kostnader som avses är de som är direkt kopplade till själva lösgörandet,
inte minst arbetskostnaden. I alla tre fallen är det fråga om relativa
storheter, men vad det är kostnaderna skall/kan/bör relateras till
råder ingen total enighet om. Ofta anges nyttan av ett åtskiljande,
men även värdet av de föremål som skall åtskiljas eller den del som
har begärts bli lösgjord nämns som relationsobjekt. Om kostnaderna
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- relativt sett - är obetydliga hindrar de inte att åtskiljande sker. Belysningsutrustning är sällan installerad på ett sådant sätt att särskiljande skulle vara kostsamt, vare sig i absoluta tal eller i förhållande
till såväl funktionssäljarens nytta av lösgörandet som värdet av den
lösgjorda utrustningen. Annars vore affärsmodellen inte lönsam för
funktionssäljaren.
När det kommer till temat fysisk skada, sägs att åtskiljande inte
får ske ifall det skulle medföra väsentlig skada. Huruvida skador på
såväl huvudföremålet och biföremålet eller bara på huvudföremålet
skall beaktas är oklart. De fysiska skadorna vid ett borttagande av
belysningsutrustning skulle sällan bli annat än små eller måttliga på
såväl utrustningen som den del av fastigheten där den varit installerad. Även detta är en förutsättning för att affärsmodellen skall vara
lönsam för funktionssäljaren och attraktiv för köparen.
Det fjärde temat, värdeförstörelse, konkluderar att åtskiljande inte
får ske, om ett sådant skulle leda till väsentlig värdeförstörelse. Det
är sannolikt att det handlar endast om ekonomiska värden. (1)Vilket
ekonomiskt värde har den helhet som uppstått genom sammanfogandet av två föremål? (2)Vad kostar det att sönderdela denna helhet
i sina två beståndsdelar? (3)Vilket sammanlagt värde kan de två beståndsdelarna antas ha, efter det att de har åtskilts? Utifrån detta sätt
att se på saken föreligger värdeförstörelse ifall (3) minus (2) utgör
ett lägre belopp än (1). En variant är att beakta huvudföremålets
funktionalitet före och efter ett åtskiljande av huvudföremål och
biföremål. Jag tänker mig, att om det är fråga om ett huvudföremål som kan omsättas på en väl fungerande marknad, speglas en
funktionalitetsförsämring i prissättningen. I så fall beaktas funktionalitetsförsämring även i den först nämnda beräkningsmodellen.
Skulle belysningsutrustnings skiljande från funktionsköparens fastighet medföra väsentlig värdeförstörelse? Klart är att förekomsten av
belysningsutrustningen på funktionsköparens fastighet adderar till
dennas värde, givet att den verksamhet som föranlett anskaffningen fortsätter att bedrivas eller att den funktion som utrustningen
möjliggör är behövlig även vid en annan användning av fastigheten.
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I andra fall har utrustningen inte någon positiv inverkan på fastighetsvärdet (eventuellt t.o.m. en negativ inverkan). Men vare sig den
positiva eller den negativa effekten lär vara av den storleken att det
kan bli fråga om en väsentlig värdeförstörelse vid ett åtskiljande respektive vid ett kvarblivande. Vid ett avskiljande beror detta på att
avskiljandet inte vållar annat än obetydliga fysiska skador på fastighet och utrustning och att det vanligen går att återanskaffa nödvändig belysningsutrustning, utan vare sig höga kostnader eller lång
väntetid.
Min slutsats är att en funktionssäljare med hög sannolikhet inte
löper risk att p.g.a. accession förlora rätten att separera sin utrustning från funktionsköparens fastighet.
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