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1 Inledning
Ett fastighetsbestånd i balans och en effektiv fastighetsförvaltning – det är dit vi ska. Därför
beslutade kyrkomötet i november 2016 att församlingar och pastorat ska få bättre redskap som
förenklar och förbättrar arbetet inom fastighetsområdet. Ett viktigt sådant redskap, och en
förutsättning för att nå hela vägen, är ett gemensamt fastighetsregister – härefter kallat
fastighetsregistret. Med fastighetsregistret avses alltså det register över Svenska kyrkans samtliga
byggnader och markobjekt som kyrkomötet beslutat ska införas senast 1 januari 2019.
Registrets innehåll kommer vara en av många viktiga komponenter och byggstenar för framtida
lokalförsörjningsplanering. För att kunna anpassa vårt lokalbestånd till vårt verkliga behov måste vi
utöver att identifiera och ta hänsyn till kulturvärden också veta vad vi har för byggnadsbestånd att
utgå ifrån och vad vi faktiskt har behov av.
Fastighetsregistret ger oss kunskap om vad vi faktiskt har. Lokalförsörjningsplaner ger oss ett
verktyg att se behov och möjligheter. Då har vi bättre förutsättningar att, långsiktigt och hållbart,
förvalta våra fastigheter, kyrkor och övriga byggnader.
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Under 2018 ska all fast egendom identifieras, indelas, klassificeras och registreras i
fastighetsregistret – och många personer över hela landet behöver involveras i arbetet. Därför är
det av stor vikt att det görs på ett likartat sätt, för att få fram relevanta nyckeltal som kan användas
för att kunna göra jämförelser och möjliggöra en effektiv fastighetsförvaltning i framtiden.
Fastighetsregistret har som ambition att:
❖ Ge överskådlighet över Svenska kyrkans totala fastighetsinnehav, och grundläggande uppgifter
om detta.
❖ Underlätta analyser och jämförelser av innehavet, såväl i nutid som historiskt och i en
prognostiserad framtid – genom kvalitetssäkrade data.
❖ Möjliggöra integration av information och IT-system på fastighetsområdet.
1

När det till exempel gäller varje byggnadsverk ska användaren ange vad byggnadsverket har för
huvudsaklig funktion utifrån en fördefinierad värdelista. Här är det av största vikt att byggnader och
mark klassificeras på ett likartat sätt. En prästgård klassificeras som en ”prästgård”, en toalett som
en ”toalett”, en kyrka som ”kyrka/kapell” och en begravningsplats som en “begravningsplats”.
Det totala antalet byggnader som betjänar församlingsverksamheten är alla Svenska kyrkans
byggnader – exkluderat byggnader inom begravningsverksamheten. Det totala antalet byggnader
som betjänar församlingsverksamheten och särskilt antalet kyrkobyggnader är en del av det som
ligger till grund för beräkning av utjämningssystemets avgifter och bidrag. Idag är antalet
kyrkobyggnader känt men det är inte lika känt hur många andra typer av byggnader i
församlingsverksamheten som existerar. När detta finns på plats kan korrekta beräkningar inom
ramen för utjämningssystemet göras utifrån aktuella och korrekta uppgifter. För
begravningsverksamheten och de byggnader som hör till denna del av verksamheten gäller en
särskild finansiering genom begravningsavgiften.
Denna handbok är ett verktyg för den ekonomiska enhet som ska identifiera sina
förvaltningsområden, kategorisera sina byggnadsverk och ajourhålla sitt bestånd. När det gäller
indelning i förvaltningsområden finns det flera olika sätt att dela upp egendomen baserat på
respektive organisations sätt att strukturera sin förvaltning. Handboken har som ambition att
försöka belysa de vanligaste sätten att göra indelningen på, det kan dock finnas fler sätt att göra
detta.
Handboken riktar sig till den som har förvaltarkompetens, det vill säga erfarenhet av att arbeta med
praktisk och administrativ fastighetsförvaltning av byggnader och mark.
Handboken kan läsas från början till slut och/eller användas som ett uppslagsverk.

1

Kallas för byggnadsverk enligt det svenska branschgemensamma klassifikationssystemet CoClass för byggd miljö. Byggnadsverk med
tak likställs med byggnader och byggnadsverk utan tak likställs med mark och anläggningar.
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1.1 Kontroll och rimlighetsbedömning
Den som är ansvarig för registreringen (huvudmannen) ska fylla i informationen efter bästa
förmåga. För vissa uppgifter (areauppgifter och ägarförhållanden) kan det behövas anges om
uppgiften bör utredas vidare eller om den bedöms vara kvalitetssäkrad. När samtliga uppgifter har
angetts så ska all ifylld information ses över tillsammans med respektive kontaktperson på stiftet,
för att se om informationen har tillräcklig hög kvalitet.
Areauppgifter anses vara kvalitetssäkrade om de är fackmannamässigt uppmätta.
Ägaruppgiften från Lantmäteriet (Metria) ska anses korrekt om inte huvudmannen känner till en
förändring som skett under de senaste tolv månaderna som ännu inte är genomförd i Lantmäteriets
system (Metria). Ägarförhållanden anses vara kvalitetssäkrade om de är kontrollerade mot
Lantmäteriets uppgifter.
När huvudmannen har fyllt i alla uppgifter komplett i fastighetsregistret ska kontakt tas med
ansvarig representant på stiftet. Detta ska också ske om ägarförändringar sker och uppgifter
ändras. Tillsammans fastställs att data är kvalitetssäkrad.

1.2 Avgränsningar
Handboken är arbetssättsneutral, den förutsätter inte att det rekommenderade arbetssättet
efterföljs då det i sig är frivilligt att följa. Därför görs exempelvis inga hänvisningar till
inventeringsmallen, inventeringsinstruktionen eller till Metrias underlag som tillhandahålls inom
ramen för projektet under 2018. Handboken är även systemneutral, vilket innebär att inga
skärmdumpar från systemstödet ingår, och inte heller några referenser till systemstödet.

1.3 Läsanvisning
Denna handbok består av tre delar:
Del 1
En kort beskrivning av fastighetsregistret och dess hierarkiska uppdelning.
Del 2
En handledning i hur en huvudman ska indela sin fasta egendom i förvaltningsområden,
byggnadsverk och utrymmen.
Del 3
En detaljerad handledning i hur egenskaperna på förvaltningsområden och byggnadsverk skall
anges.
Handboken innehåller även en ordlista för viktiga begrepp.

DOKUMENT

SIDA

Handbok fastighetsregistret

6(77)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Hans Gunnarsson, Marcus Sydh, Julie Gunnarsson

2018-10-04

DOKUMENTBETECKNING

VERSION
1.0

2 Introduktion till fastighetsregistret
En förvaltares egendom kan betraktas som objekt på olika nivåer. Ett objekt i registret kan vara ett
byggnadsverk, ett utrymme eller en samling byggnadsverk som tillsammans utgör ett
förvaltningsområde.
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Nedan är ett exempel på ett förvaltningsområde som innehåller ett antal olika byggnadsverk (A–N).

A. Kyrka/kapell. B. Begravningsplats. C. Klockstapel. D. Parkeringsplats. E. Administrationsbyggnad. F.
Församlingshem. G. Prästgård. H. Förrådsbyggnad. I. Krematorium. J. Jordbruksmark. K. Ruin. L. Teknikbod. M.
Skogsmark. N. Övrig mark.
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Objekten i fastighetsregistret har följande inbördes hierarki, se bilden nedan vilket visar ett
exempel för varje nivå.
❖ Nivå 1 – Huvudman
❖ Nivå 2 - Förvaltningsområde
❖ Nivå 3 - Byggnadsverk
❖ Nivå 4 - Utrymmen

I fastighetsregistret ska viss information på samtliga nivåer anges. Huvudsakliga
”informationsbärare” i fastighetsregistret är byggnadsverken, det vill säga nivå 3.
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Det finns olika slags byggnadsverk. Det finns byggnader (som har tak) – till exempel en
prästgård – samt mark (utan tak) – till exempel en begravningsplats. Se exempel på
bilderna nedan.

Exempel på byggnad.

Exempel på mark.

Byggnadsverken ska grupperas i förvaltningsmässigt lämpliga områden, så kallade
förvaltningsområden. Ofta är ett förvaltningsområde en geografisk avgränsning, till
exempel en mindre ort, exempelvis ”Viker” eller ”Järnboås”. Det kan också vara en
gruppering av liknande byggnader eller områden av mark, till exempel flera
begravningsplatser eller skogsområden som är geografiskt utspridda. Att tydligt göra en
indelning av den fasta egendomen i förvaltningsområden är en förutsättning för att
fastighetsregistret ska kunna möjliggöra en god fastighetsförvaltning, att det ska vara
enklare och mer användarvänligt att få en överblick över sitt bestånd.
Förvaltningsområden kan vara ett bra hjälpmedel i ett register för användarna att på ett
enkelt sätt hitta rätt byggnad eller mark.
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  bestående
Det finns olika typer av förvaltningsområden – till exempel ett kyrkoområde –
av kyrka, församlingshem, begravningsplats och prästgård. Se exempel nedan, där
församlingshemmet är till vänster, begravningsplatsen i mitten och prästgården till höger.

Andra exempel på förvaltningsområden kan vara ett begravningsområde, till exempel
olika former av skogskyrkogårdar som inte har någon direkt koppling till en
församlingskyrka eller ett kyrkogårdsförvaltningsområde som kan innefatta verkstad,
tvätthall eller förråd där byggnaderna inte finns i närheten av kyrka eller begravningsplats.
Med utrymmen menas en del av en byggnad eller ett markområde, till exempel ett rum.
Utrymmen är frivilliga att ange i fastighetsregistret, där endast vissa typer av utrymmen
kan anges i dagsläget.
Byggnadsverk har ett antal uppgifter (egenskaper) knutna till sig som är obligatoriska att
ange. Dessa uppgifter påverkas vanligen inte av den dagliga verksamheten, utan de
förändras först när man genomför en väsentlig förändring av byggnaden eller marken, som
till exempel att bygga ut, riva, sälja eller hyra ut. Även förvaltningsområden och utrymmen
har ett antal uppgifter knutna till sig. Se exempel på uppgifter på kyrkobyggnaden nedan.
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Uppgifter på Halltorps kyrka
Namn: Halltorps kyrka
KBR-id: 34760
Funktion: Kyrka/Kapell
Finansieringskälla: Församlingsverksamhet
Fastighetsbeteckning: Halltorps kyrka: 1:1,
Kalmar
Innehavsform: Ägd
Lagfaren ägare: 252004-2132
Halltorps-Voxtorps församling

Många uppgifter kommer kunna hittas i andra system, både interna och externa.
2.1 CoClass grunden i fastighetsregistret
Vid val av nivåindelning och kategorier så har fastighetsregistret utgått från det svenska
klassifikationssystemet CoClass.
CoClass innehåller objekt och egenskaper för hela livscykeln för både byggnader,
anläggningar och mark. I fastighetsregistret används begreppet byggnadsverk som
inkluderar både byggnader och mark. Byggnadsverk med tak likställs med byggnad, och
byggnadsverk utan tak likställs med mark. Begreppet anläggningar används inte alls, då
det lätt kan skapa förvirring.
Det är många objekt och egenskaper som ska benämnas på ett konsekvent sätt och
CoClass är verklighets- och behovsanpassat, med en tydlig struktur av vedertagna
begrepp som man inte behöver vara klassifikationsexpert för att förstå och
använda. CoClass har utgått från det pågående arbetet med internationell standardisering
av byggklassifikation, och anpassat detta för svenska behov. Även Svenska kyrkan har
deltagit i arbetet med att tillföra inomkyrkliga begrepp.
Nivåindelningen i fastighetsregistret är baserad på CoClass. CoClass har dock fler nivåer
än de som tillämpas i fastighetsregistret. De lägre nivåerna, som exempelvis byggdelar är
inte av intresse för fastighetsregistret då de snarare hör hemma i ett fastighetssystem.
Även kategorierna för de olika nivåerna är baserade på CoClass. De är utvalda för att de
lämpar sig bra för Svenska kyrkans fastighetsbestånd. CoClassbegreppen ligger i
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bakgrunden och det är de egna vedertagna begreppen som användaren möts av i
fastighetsregistret.
Egenskaperna som knyts till de olika objekten är även de inspirerade av CoClass.
CoClass förespråkar att varje objekt förses med en unik identitetsbeteckning, en
objektbeteckning. På samma sätt som ett fordon har ett unikt registreringsnummer och
varje person/företag har ett personnummer/organisationsnummer, skapas förutsättningar
för en mängd olika aspekter av verksamhet och förvaltning, om det är vedertaget att Hults
församlingshem ”heter” ”PKY 105” (för att ta en fordonsanalogi). Denna beteckning kan
användas i en mängd olika syften:
❖ Budgetering
❖ Redovisning
❖ Statistikinsamling av nyttjandegrad/fyllnadsgrad
❖ Under benämning av exempelvis bokningsbara lokaler
❖ Märkning av ritningar, inventarier, brandsläckningsutrustning, med mera
❖ Sökning i olika IT-system och informationsdatabaser
❖ Diarieföring
❖ Dokumenthantering
Det unika ID blir objektets ”fingeravtryck” och kommer att kunna identifiera objektet på
ritningar och i textdokumentation, och om man skulle vilja i den fysiska anläggningen,
genom exempelvis märkskyltar. Det är viktigt att de unika ID:n inte ändras över tid (genom
exempelvis byte av ägare eller funktion).
Tillämpningen av CoClass i kombination med det unika objekt-ID:et möjliggör i
förlängningen tillämpning av referensbeteckningar som hjälper oss att tala om vad det är
för typ av objekt och var det finns.
För mer information om CoClass, se http://coclass.byggtjanst.se/.
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3 Huvudman
Den översta “nivån” i fastighetsregistret är huvudmannens, identifierad med dess
organisationsnummer. En huvudman är en organisatorisk enhet i Svenska kyrkan som
förvaltar ett antal objekt för sin egen räkning och/eller för andra organisatoriska enheter.
Huvudman kan vara nationell nivå, stift, pastorat eller församling. En huvudman behöver
inte vara ägare till alla underliggande byggnadsverk.
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Bilden ovan illustrerar ett pastorat som förvaltar byggnadsverken i två församlingar.
Den enklaste varianten av huvudman är en församling.
Huvudmannaskap ska anges baserat på förvaltningen av fastigheter. I praktisk mening
utgör oftast varje kyrkofullmäktige en huvudman, och är därmed också en förvaltare. Det
är kyrkofullmäktige som är ytterst ansvarig, men de kan delegera ansvaret till kyrkorådet.
En organisatorisk enhet som förvaltar sina underliggande organisatoriska enheters
fastigheter ska anges som huvudman för dessa. En organisation som förvaltar sina egna
fastigheter ska anges som huvudman för dessa. Som exempel kan anges ett pastorat som
förvaltar sina underliggande församlingars fastigheter. Pastoratet ska då anges som
huvudman, även om ägandet ligger kvar på de underliggande församlingarna. I
kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om fastighetsregistret 5 § anges vem
som har ansvaret för registrets innehåll.
En huvudman (med dess ingående enheter) kan befinna sig på båda sidor av
fastighetsrättsliga upplåtelser. Huvudmannen kan som fastighetsägare upplåta delar av sitt
innehav genom uthyrning, utarrendering eller upplåtelse av tomträtt. Huvudmannen kan
också i egenskap av juridisk person hyra byggnader/lokaler av andra fastighetsägare,
arrendera mark och inneha mark med tomträtt. När man använder begreppen ”hyra”,
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4 Förvaltningsområde
Den andra nivån i fastighetsregistret utgörs av förvaltningsområden. Ett
förvaltningsområde är en samling byggnadsverk som samverkar för att stödja minst en
funktion eller verksamhet. En huvudmans bestånd delas in i ett eller flera
förvaltningsområden. Således innebär det att för varje huvudman kommer dess
byggnadsverk i fastighetsregistret ingå i ett eller flera förvaltningsområden.
Ett förvaltningsområde kan inte tillhöra flera huvudmän.
Genom möjligheten att varje huvudman själv kan definiera lämpliga förvaltningsområden
skapas möjlighet att gruppera byggnader och mark.
Förvaltningsområden kan vara ett bra hjälpmedel i ett register för användarna att på ett
enkelt sätt hitta rätt byggnad eller markobjekt. En indelning av den fasta egendomen i
förvaltningsområden är en förutsättning för att fastighetsregistret ska kunna möjliggöra en
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god fastighetsförvaltning, att det ska vara enklare och mer användarvänligt att få en
överblick över sitt bestånd.
Det finns två alternativa indelningar i förvaltningsområden:
a) Verksamhetsindelning, ett antal byggnadsverk som samverkar för en viss funktion eller
verksamhet
b) Geografisk indelning
Indelningen i förvaltningsområden är flexibel och möjliggör en mängd olika varianter
beroende på huvudmannens storlek, organisation och sammansättningen av dess bestånd
av fast egendom.
Rekommendationen är att följa en verksamhetsindelning, och i det fall då det inte är
praktiskt möjligt göra en geografisk indelning. Nedan redovisas olika alternativa
indelningar.
Förvaltningsområde i fastighetsregistret ska inte förväxlas med förvaltningsområde för
begravningsverksamheten i begravningslagen.
4.1 Verksamhetsindelning
Den huvudsakliga verksamheten avgör vilken typ av förvaltningsområde som bör anges.
Om området har flera verksamheter bör det övervägas att dela upp dessa i flera
förvaltningsområden. De typer av förvaltningsområden som kan användas återfinns under
kapitel 8.4 Typ av förvaltningsområde.
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4.1.1 Kyrkoområden
Kyrkoområden är förvaltningsområden som baseras på en eller flera kyrkor och de
byggnader och mark som omger dem. Dessa kyrkoområden kan utgå från församlingar i
ett pastorat, men behöver inte göra det. Kyrkoområdet är det vanligaste
förvaltningsområdet.
Illustrationen nedan visar på en församling som har tre kyrkoområden.
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4.1.2 Kyrkoområde med separerat begravningsområde
Förvaltningsområde som baseras på en eller flera kyrkor och de byggnader och mark som
omger dem med undantag för byggnadsverk för begravningsverksamhet
(begravningsplats etc.). Dessa sammanförs i ett eller flera begravningsområden som då
omfattar hela huvudmannens begravningsbyggnadsverk oavsett kyrkoområde. Detta
tillämpas när begravningsverksamhetens fastighetsförvaltning bedrivs organisatoriskt
självständigt från övrig fastighetsförvaltning.
Nedan illustration visar samma församlingsexempel som ovan fast med en annan
indelning av samma egendom. Istället för tre kyrkoområden har huvudmannen istället valt
att indela egendomen i tre kyrkoområden, separerat begravningsområde och i detta
exempel även ett separerat skogs-och jordbruksområde.
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4.1.3 Övriga verksamhetsområden
När en huvudman har samlingar av byggnadsverk som härrör till andra typer av
verksamheter kan det vara lämpligt att dela in förvaltningsområden utifrån dessa.
Verksamheter kan exempelvis vara skogs- och jordbruk, bostadsområde eller
administration. Denna typ av indelning kan vara relevant för huvudmän med stora och
geografiskt koncentrerade bestånd, med tydliga verksamhetsindelningar.
Nedan exempel visar på en församling i tätort som är indelad i tre förvaltningsområden: ett
kyrkoområde, ett bostadsområde och ett administrativt förvaltningsområde.
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4.2 Geografisk indelning
Om förvaltning och innehav i huvudsak utgår från geografi bör indelningen i
förvaltningsområden spegla detta. Indelningen i områden bör utgå från redan etablerad
indelning som finns i huvudmannens organisation. Det kan till exempel vara en mindre ort
– exempelvis ”Viker” eller ”Järnboås” – alternativt ”Nord”, ”Syd”, ”Väst”, ”Öst”, eller
geografisk indelning per församling (för exempelvis ett pastorat med flera församlingar).

Nedan exempel visar på en alternativ indelning av församlingen i tätort baserad på en
geografisk indelning i väst och öst.
4.3 Ett förvaltningsområde per huvudman
För huvudmän med ett litet och geografiskt koncentrerat fastighetsbestånd kan alla
byggnadsverk läggas samman i ett förvaltningsområde. Denna indelning bör endast
användas när området har en begränsad geografisk spridning med en gemensam
verksamhet, till exempel ett kyrkoområde.
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5 Byggnadsverk
Nivå 3 i fastighetsregistret är byggnadsverk. Byggnadsverk utgör grundenheten i
indelningen i Svenska kyrkans fastighetsregister. Det är i regel en hel byggnad som utgör
ett objekt i form av ett byggnadsverk. Det kan också vara ett avgränsat markområde, till
exempel en begravningsplats.

DOKUMENT

SIDA

Handbok fastighetsregistret

23(77)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Hans Gunnarsson, Marcus Sydh, Julie Gunnarsson

2018-10-04

DOKUMENTBETECKNING

VERSION
1.0

Det finns två grundtyper av byggnadsverk:
❖ Byggnader (med tak)
❖ Mark (utan tak)

5.1 Ingående byggnadsverk
De byggnadsverk som omfattas av fastighetsregistret är de objekt som ägs eller nyttjas av:
❖ Församlingar
❖ Pastorat
❖ Stift
❖ Nationell nivå
Fastighetsregistret omfattar alla byggnadsverk som ägs eller nyttjas av dessa, oavsett
storlek.
Kyrkomötets beslut om fastighetsregistret gäller för församlingar, pastorat och stift.
Beslutet gäller också för objekt som ägs av kyrkliga samfälligheter och Lunds domkyrka.
Dessa är i detta sammanhang att likställa med en församling. Av förarbeten till
kyrkomötets beslut framgår det att fokus ligger på ägd egendom. Detta fokus är centralt
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när det gäller den initiala uppbyggnaden av registret. För att uppnå målet om en långsiktig
och effektiv fastighetsförvaltning är det viktigt att registret även innehåller inhyrda
byggnader och mark. Vid upprättande av lokalförsörjningsplaner ingår verksamhetslokaler
oavsett om de är ägda eller hyrda. Det är därför angeläget att så tidigt som möjligt
registrera uppgifter om hyrda byggnader och mark. Dessa är däremot frivilliga att ange.
Kyrkomötets beslut omfattar inte till Svenska kyrkan närstående organisationer. Exempel
på dessa är stiftsgård, församlingars helägda dotterbolag, som en förskola, äldreboende
och kapellstiftelser. Dock har församlingar, pastorat, stift och den nationella nivån, under
vissa förutsättningar, möjlighet att frivilligt registrera byggnader och mark även för
närstående organisationer under huvudmannens kontroll. Detta om en församling,
pastorat, stift eller den nationella nivån ser det som angeläget för den egna
fastighetsförvaltningen. Det är då den berörda församlingen, pastoratet, stiftet eller den
nationella nivån som ansvarar för registreringen.
Prästlönetillgångarna ska inte registreras i fastighetsregistret.
I och med att alla registerfastigheter som ägs av prästlönetillgångarna en gång har ägts av
församlingar eller pastorat så kan det i överförandet av ägandet ha uppstått felaktigheter.
Exempelvis kan det vara så att prästlönetillgångarna är lagfaren ägare till en
registerfastighet med tillhörande byggnadsverk som en församling är taxerad ägare till
eller vice versa. I dessa fall ska registerfastigheten med tillhörande byggnadsverk
registreras i fastighetsregistret, detta eftersom församlingen de facto är lagfaren eller
taxerad ägare. Det kan förstås vara så att ägarskapet ska överföras till
prästlönetillgångarna, men så länge detta inte är gjort så är församlingen lagfaren/taxerad
ägare och ska därmed registrera objektet.
Fastighetsregistret kan i dagsläget inte hantera samfälligheter (exempelvis
vägsamfälligheter/grustag etc.). Dessa ska alltså inte registreras i registret i dag.
Om det är två församlingar som äger och förvaltar ett byggnadsverk i lika stor omfattning
så kom överens om vem som sätter in detta objekt i fastighetsregistret.

DOKUMENT

SIDA

Handbok fastighetsregistret

25(77)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Hans Gunnarsson, Marcus Sydh, Julie Gunnarsson

2018-10-04

DOKUMENTBETECKNING

VERSION
1.0

5.2 Innehavsformer som ska registreras i fastighetsregistret
De byggnadsverk som kan registreras i fastighetsregistret är de som innehas i följande
former:
❖ Ägande
❖ Arrende
❖ Byggnad på ofri grund
❖ In/uthyrning
❖ Tomträtt
❖ Bostadsrätt
Begreppet "stadigvarande" utgör gränsen i praktisk mening för vilka byggnadsverk som
ska registreras. För att en upplåtelse ska anses vara stadigvarande i fastighetsregistret, så
ska villkoren vara:
❖ Långsiktig. Upplåtelsen ska gälla längre än ett år.
❖ Fullständig och exklusiv. Den upplåtna lokalen/byggnaden/marken ska under
upplåtelsens giltighetstid vara helt och fullt i hyresgästens/arrendatorns besittning. Man
kan säga att man dygnet runt, året runt, disponerar lokalen/byggnaden/marken
exklusivt. Till exempel så har hyresgästen nyckeln till lägenheten och hyresvärden har
inte rätt att nyttja lägenheten alls under avtalstiden.
❖ Uppfylla jordabalkens formkrav. Det vill säga att man ska kunna konstatera att villkoren
är sådana att upplåtelsen räknas som hyra, arrende eller tomträtt.
Detta innebär att flera vanliga former av upplåtelser inte faller inom ramarna att registreras
i fastighetsregistret. Till exempel räknas inte uthyrning av hotellrum (eftersom det inte är
långsiktigt), uthyrning av kontorsarbetsplats (vilket inte är exklusiv nyttjanderätt till en
lokal), uthyrning av lageryta i gemensamt lager eller att upplåta mark för reklamskylt vid en
väg (vilket inte är enligt jordabalkens formkrav).
Inte heller räknas den typ av uthyrning som innebär att en hembygdsförening exempelvis
hyr ett rum i församlingshemmet en dag i veckan, även om avtalet för detta sträcker sig
över tre år. Om de däremot hyr ett rum stadigvarande (dygnet runt, året runt, med egen
nyckel) under ett år, så räknas det som en stadigvarande uthyrning som kan registreras på
frivillig basis.
Samma bedömning tillämpas på de lokaler, byggnader och mark som huvudmannen själv
disponerar men som ägs av andra. Huvudmannen ska registrera (obligatoriskt eller
frivilligt) stadigvarande innehav i form av hyra, arrende och tomträtt, men inte innehav som
inte räknas som stadigvarande enligt detta sätt.
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Servitut utgör en typ av rättighet som har upplåtits på en eller flera registerfastigheter, till
förmån för en eller flera andra registerfastigheter. Det kan oftast röra rätten till att anlägga
en väg, eller rätt att nyttja en brunn/vattenkälla. Det finns förvisso servitutsformer som
skulle kunna sägas utgöra stadigvarande nyttjanderätt, men de är så pass sällsynta att de
inte ska ingå i fastighetsregistret.
5.3 Principer för indelning i byggnadsverk
För att få en enhetlighet och jämförbarhet över hela Svenska kyrkans fastighetsbestånd är
det viktigt att följande övergripande principer följs vid indelning i byggnadsverk:
❖ Ett byggnadsverk ska inte klassificeras olika beroende på hur
förvaltningsorganisationen är uppbyggd.
❖ Upplåtelseformen bör i sig inte påverka indelningen i byggnadsverk. En ägd byggnad
delas in på samma sätt som om en identisk byggnad varit hyrd i sin helhet. Däremot
bör mark som innehas under olika avtal delas upp efter avtalen (exempelvis bör en
begravningsplats som ligger över två registerfastigheter, där den ena är arrenderad
och den andra är ägd, delas upp i två byggnadsverk).
❖ Bara där det är motiverat, bör indelningen i byggnadsverk begränsas eller styras av
befintliga registerfastighetsgränser. En registerfastighet i Lantmäteriets
fastighetsregister består ofta av flera byggnadsverk, men ett byggnadsverk kan också
sträcka sig över flera registerfastigheter.
❖ Ett byggnadsverk ska endast ingå i ett förvaltningsområde.
5.3.1 Principer för indelning baserat på innehavsform
För olika innehavsformer följer här regler för hur byggnader och mark ska delas in
respektive registreras i fastighetsregistret.
❖ Ägd: Denna innehavsform är den vanligaste. Inga särskilda principer för indelning.
Både mark och byggnader ska registreras.
❖ Inarrenderad mark/byggnad (arrende): Ett byggnadsverk för all mark som omfattas av
ett arrendeavtal, samt ett byggnadsverk per byggnad som omfattas av arrendeavtalet.
Både mark och byggnader ska registreras.
❖ Byggnad på ofri grund: Ett byggnadsverk per byggnad. Byggnader registreras, men
den underliggande marken registreras inte då vi varken äger eller arrenderar den.
Arrenderas däremot marken också ska marken registreras också.
❖ Inhyrd mark, lokal eller byggnad: Ett byggnadsverk för all mark som omfattas av ett
hyresavtal, samt ett byggnadsverk per byggnad som omfattas av hyresavtalet.
Däremot om en byggnad hyrs under flera hyresavtal ska byggnaden delas upp i
byggnadsverk per hyresavtal. Både hyrd mark och byggnader ska registreras.

DOKUMENT

SIDA

Handbok fastighetsregistret

27(77)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Hans Gunnarsson, Marcus Sydh, Julie Gunnarsson

2018-10-04

DOKUMENTBETECKNING

VERSION
1.0

❖ Tomträttsinnehav: Ett byggnadsverk för all mark som omfattas av en tomträtt, samt ett
byggnadsverk per byggnad som omfattas av tomträtten. Både mark och byggnader ska
registreras.
❖ Bostadsrätt: Upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin
rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift.
5.3.2 Principer för indelning baserat på upplåtelse till annan part
Som tidigare beskrivet kan huvudmannen besitta både byggnader och mark som någon
annan äger – huvudmannen är hyresgäst, arrendator eller innehavare av tomträtt. Men
huvudmannen kan också upplåta byggnader eller mark till någon annan – huvudmannen
är hyresvärd, jordägare eller upplåtare av tomträtt.
För olika upplåtelseformer följer här regler för hur byggnader och mark ska delas in
respektive registreras i fastighetsregistret.
❖ Utarrenderad (mark): Den mark som omfattas av ett arrendeavtal utgör ett
byggnadsverk. Marken ska registreras.
❖ Utarrenderad (byggnad): I det fall byggnader ingår i arrendet, utgör de ett
byggnadsverk per byggnad. Byggnaderna ska registreras.
❖ Arrendatorns byggnad på ofri grund: Dessa ska inte registreras i fastighetsregistret.
❖ Uthyrd lokal/byggnad: Här anges om byggnadsverket är i sin helhet uthyrt eller om
byggnadsverket är delvis uthyrt. Uthyrningar som inte följer hyreslagen (jordabalkens
12:e kapitel), ska inte registreras (som exempelvis ”per timme”-uthyrning av typen
syförening, studiecirkel och liknande).
❖ Upplåten tomträtt: Den mark som omfattas av en tomträttsupplåtelse utgör ett
byggnadsverk. De byggnader som finns på en upplåten tomträtt ägs normalt av
tomträttsinnehavaren och ska inte registreras i fastighetsregistret.
5.4 Byggnader
1. Grundprincipen för indelning i byggnadsverk som utgörs av byggnader är: ett tak – ett
byggnadsverk.
2. Byggnader som är sammanhängande med tak är ett byggnadsverk.
3. Byggnader som utökats genom tillbyggnad utgör normalt ett byggnadsverk.
4. Byggnader eller del av byggnader som innehas av huvudmannen genom
stadigvarande hyresavtal (eller bostadsarrende) utgör ett byggnadsverk. Indelning av
byggnadsverk följer utformningen av byggnadsverket och inte avtalsformen. Om två
byggnader ingår i samma avtal ska de ses som två byggnadsverk.
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Avvikelser:
❖ Om två friliggande byggnader är sammanbyggda med en gång, vars enda syfte är att
möjliggöra passage mellan byggnaderna, bör byggnaden indelas i två objekt där
kommunikationsgången tillhör den större byggnaden.
❖ Byggnader som på ytan ser ut att vara friliggande men under mark sitter ihop
väsentligen, kan räknas som ett byggnadsverk om det är lämpligt (exempelvis sjukhus
med underjordiska kulvertar).
❖ Byggnader som går över flera registerfastigheter, bör ses som ett byggnadsverk – och
inte delas upp i byggnadsverk per registerfastighet – om inte byggnaden är mycket
stor, eller annan särskild omständighet gör det lämpligt.
❖ Vissa byggnadsverk som saknar tak ska anges som byggnader. Detta gäller
exempelvis kyrkoruiner med invigda rum.
5.5 Mark
Mark är sammanhängande byggnadsverk utan tak. Dessa skall delas in i byggnadsverk
efter den självständiga funktion som de uppfyller.
Mark ska vara egna byggnadsverk om de är ett sammanhängande markområde som det
förvaltningsmässigt är värt att avgränsa och kategorisera som ett byggnadsverk.
Begravningsplatser, jordbruks- och skogsmark är obligatoriskt att kategorisera. Exempel
på områden värda att avgränsa är ett förvaltningsmässigt sammanhängande skogsområde
bestående av delar av flera registerfastigheter, eller ett område utarrenderad mark.
5.5.1 Process för att dela in mark i byggnadsverk
1. Bestäm dig för vilka typer av markområden du vill definiera, utöver de obligatoriska. De
typer du väljer är de du anser vara indelningsvärdiga.
a. Obligatoriska markområden är begravningsplatser, jordbruksmark och
skogsmark.
b. Frivilliga kan till exempel, men inte uteslutande, vara tomtmark eller
parkeringsplatser.
2. Du har nu valt kategorier av markområden. Nu ska du kartlägga de markområden som
finns under ditt huvudmannaskap. Det är alltså alla enskilda begravningsplatser,
jordbruksområden, skogsområden samt övriga typer av områden du valt att definiera.
a. Det kan finnas fall där du endast anser att vissa av de frivilliga markområdena är
indelningsvärdiga. Exempelvis kan detta gälla om du har flera parkeringsplatser
med väsentligt olika underhållsbehov. Det är okej att bara ange vissa av dessa
områden.
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3. Ta reda på markarealen för varje objekt som du definierade i steg 2
a. Om området är lika stort som registerfastigheten det ligger på, vilket är vanligt
till exempel för skogsområden, så kan du använda Lantmäteriets uppgift för
areal tomt.
b. Om området utgör en del av en registerfastighet eller sträcker sig över flera
registerfastigheter så kan du mäta det med ett kartverktyg, exempelvis
Kartvisaren eller annan liknande tjänst.
c. Observera att markareal där det står byggnader inte ska räknas bort.
4. Du har nu mätt alla de markobjekt du ansett vara värda att definiera. Den mark du inte
mätt men ändå är huvudman för ska nu också hanteras. Den marken utgör ett
byggnadsverk, med funktion Övrigt. Detta trots att marken med största sannolikhet
inte ligger samlad på en plats.
a. Om du vet den totala arealen för alla dina registerfastigheter görs detta steg
enklast genom att subtrahera arealen för alla de byggnadsverk du mätte upp i
steg 3 från den totala arealen.
Det kan vara bra att dokumentera hur inmätningen av markobjekten är gjord för framtiden,
för att säkerställa att det vid framtida förändringar görs på samma sätt. Markobjektens
geometrier bör sparas i den dokumentationsmöjlighet som finns i registermodulen.
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5.5.2 Särskilt om begravningsplatser
En begravningsplats kan ligga på flera olika registerfastigheter med olika innehavsform.
Grundprincipen för indelning i byggnadsverk ska utgå från: En begravningsplats – ett
byggnadsverk.
En begravningsplats som är benämnd som en plats i kartor, gemene mans uppfattning och
i intern förvaltning bör hållas ihop i ett byggnadsverk.
Avvikelser:
❖ Mycket stora begravningsplatser kan indelas i flera byggnadsverk baserat på
sammanhängande områden.
❖ Begravningsplats som avdelas med en större väg eller liknande kan delas upp i flera
byggnadsverk om det är lämpligt
Dessa byggnadsverk bör då hållas samman i ett förvaltningsområde.
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6 Utrymmen
Nivå 4 i fastighetsregistret är utrymmen. Med utrymmen menas en del av ett
byggnadsverk, till exempel ett rum. Utrymmen är frivilliga att ange i fastighetsregistret, då
detta inte ansetts tillföra tillräcklig nytta i fastighetsregistret. Rekommendationen är istället
att ange utrymmena i lokala fastighetssystem eller motsvarande systemstöd. En
begränsad mängd utrymmen finns att ange i fastighetsregistret vid behov. De val som är
möjliga i dagsläget är i första hand av religiös karaktär.
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7 Egenskaper för Huvudman
För varje huvudman registreras följande uppgifter: EnhetsID, organisationsnummer och
juridiskt namn
7.1 EnhetsID
Denna uppgift identifierar entydigt huvudmannen. Uppgiften hämtas automatiskt från
Indelningssystemet. Detta är en unik Svenska kyrkan-kod. Exempel: ”130710 – Vallentuna
församling”.
7.2 Organisationsnummer
Huvudmannens organisationsnummer. Uppgiften hämtas automatiskt från
indelningssystemet. Exempel på ett organisationsnummer: 252010-0070.
7.3 Juridiskt namn
Det juridiska namnet på anknutet organisationsnummer. Uppgiften hämtas automatiskt
från indelningssystemet. Exempel på juridiskt namn: Lunds stift.
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8 Egenskaper för förvaltningsområde
Nedan uppgifter är obligatoriska för alla förvaltningsområden. Uppgifterna som registreras
ska vara kvalitetssäkrade.
❖ Unik identitetsbeteckning
❖ Namn på förvaltningsområdet
❖ Organisationsnummer
❖ Typ av förvaltningsområde
8.1 Unik identitetsbeteckning
Denna uppgift identifierar entydigt förvaltningsområdet. Uppgiften skapas automatiskt i
fastighetsregistret.
8.2 Namn på förvaltningsområdet
Namnet på förvaltningsområdet är till för att särskilja det. Välj ett vedertaget namn som
redan är i bruk för området, eller ett beskrivande namn som ger er en bra uppfattning om
områdets geografi eller verksamhet.
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8.3 Organisationsnummer
Här anges huvudmannens organisationsnummer, den organisatoriska enhet i Svenska
kyrkan som förvaltar de byggnadsverk som ingår i förvaltningsområdet. Ingående
byggnadsverk behöver inte ägas av huvudmannen. Organisationsnummer är en viktig
grunduppgift för att knyta egendom till rätt enhet.
8.4 Typ av förvaltningsområde
Den huvudsakliga verksamheten avgör vilken typ av förvaltningsområde som bör anges.
Om området har flera verksamheter bör det övervägas att dela upp dessa i flera
förvaltningsområden. Följande typer av förvaltningsområden baserade på en
verksamhetsindelning har identifierats:
Typ av förvaltningsområde
Kyrkoområde

Begravningsområde

Skogs- och jordbruksområde
Stiftsgård
Övriga förvaltningsområden
Bostadsområde
Äldreboendeområde
Studentbostadsområde
Förskoleområde
Administration/förvaltningsområde
Kyrkogårdsförvaltningsområde

Övrigt område

Beskrivning
Samlingsområde för religiös eller ceremoniell verksamhet för en större
grupp av människor. Ett kyrkoområde består alltid av minst en kyrka, och
har oftast något av ett eller flera byggnadsverk församlingshem,
begravningsplats och prästgård. Dessa byggnadsverk behöver inte
angränsa geografiskt. Detta är det vanligaste förvaltningsområdet.
En eller en samling begravningsplatser med dess tillhörande
byggnader där man har organiserat sig för att förvalta som ett eget
område. Det gäller exempelvis olika former av skogskyrkogårdar som inte
har någon direkt koppling till en församlingskyrka. 
Utöver kyrkoområden kan det ibland finnas skäl att dela in skogs- och
jordbruksområden som separata förvaltningsområde.
Verksamhetsområde för utbildning, kurs och konferensverksamhet under
stiftens huvudmannaskap.
Område som består av byggnader som brukas endast till bostäder.
Bostadsområde med flerbostadshus för äldreboende men gemensamma
faciliteter.
Bostadsområde med flerbostadshus för studenter men gemensamma eller
individuella faciliteter.
Område där förskoleverksamhet bedrivs.
Ett område av byggnadsverk som brukas endast till administration.
Ett område med byggnader såsom verkstad, tvätthall, förråd där
byggnaderna inte finns i närheten av en kyrka eller begravningsplats.
Detta område betjänar ett kyrkoområde och/eller ett begravningsområde.
Används om inget annat förvaltningsområde passar att tillämpa.

För geografisk indelning använd kyrkoområde om kriterierna uppfylls, alternativt övrigt
område.
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9 Egenskaper för byggnadsverk
Nedan egenskaper ska registreras på byggnadsverk i fastighetsregistret. Uppgifterna som
registreras ska vara kvalitetssäkrade. I de fall där en uppgift behöver utredas vidare ska
detta anges. För byggnader och mark som finns i kyrkobyggnadsregistret skall information
som finns där kontrolleras och föras över till fastighetsregistret. Detta gäller namn, KBR-id,
populärnamn och beskrivning. Dessa egenskaper beskrivs utförligare i detta kapitel.
Obligatoriska uppgifter att registrera på samtliga byggnadsverk:
❖ Unik identitetsbeteckning
❖ Namn på byggnadsverk
❖ Funktion
❖ Finansieringskälla
❖ Innehavsform
❖ Adress
❖ Kommun och fastighetsbeteckning
❖ Lagfaren ägare
❖ Taxerad ägare
❖ Tomträttsinnehavare
❖ Ägare om annan än huvudman
❖ Ägaruppgift kvalitetssäkrad
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Särskilt för byggnader och mark som finns i kyrkobyggnadsregistret:
❖ KBR-id
Obligatoriska uppgifter att registrera på samtliga byggnader:
❖ Bruksarea (m2)
❖ Bruksarea fackmannamässigt uppmätt
❖ Förenklingsregel tillämpad
❖ Byggnadskoordinater
Obligatoriska uppgifter att registrera på mark:
❖ Markareal (m2)
❖ Markareal fackmannamässigt uppmätt
Av dessa är följande endast obligatoriska om de finns:
❖ Adress
❖ Lagfaren ägare
❖ Tomträttsinnehavare
❖ Ägare om annan än huvudman
❖ KBR-id
Uppgifter som är frivilliga att ange på byggnadsverk:
❖ Upplåtelse till annan part
❖ Populärnamn
❖ Beskrivning
❖ Länk till bild på byggnadsverk
❖ Miljömärkt el
Uppgifter som är frivilliga att ange på byggnader:
❖ Uppvärmningsform
❖ Skyddsrum
Uppgifter som är frivilliga att ange på mark:
❖ Koordinater
Uppgifter som är frivilliga att ange på begravningsplatser:
❖ Särskilda gravplatser
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Uppgifter som är frivilliga att ange på registerfastigheter:
Följande uppgifter finns i Lantmäteriets fastighetsregister på registerfastigheten. För varje
byggnadsverk som korresponderar mot denna registerfastighet kan informationen hämtas
därifrån. Nedan uppgifter är frivilliga att ange i fastighetsregistret.
❖ Areal tomt för registerfastigheten
❖ Fastighetskoordinater
9.1 Unik identitetsbeteckning
Denna uppgift identifierar entydigt byggnadsverket. Uppgiften skapas automatiskt i
fastighetsregistret.
9.2 Namn på byggnadsverk
Det formella namnet på byggnadsverket. Uppgiften är till för att enkelt kunna identifiera en
byggnad eller ett markområde. För byggnader och mark som finns i
kyrkobyggnadsregistret skall information som finns där kontrolleras och föras över till
fastighetsregistret.
För att undvika sammanblandning av olika byggnader med samma namn kan man utöka
namnet på byggnaden med ortsnamn eller anknytning till kyrka eller församling.
Exempel: ”Mariakyrkan i Lycksele”, ”Skoklosters kyrka klockstapel”, “Halltorps kyrkas
parkeringsplats”, “Tillberga församlings jordbruksmark”.
Ingår Sankt eller Sankta i namnet skrivs det S:t respektive S:ta.
9.3 Funktion
Här anges vad byggnaden eller marken huvudsakligen nyttjas till idag.
Byggnadsverk klassificeras efter sin huvudfunktion. Huvudfunktionen är byggnadens
väsentliga användning, vad byggnaden eller markområdet huvudsakligen används till.
Detta behöver inte vara den största ytan.
Vissa funktionerna nedan beskriver en historisk funktion. Man kan tänka sig att ett benhus
exempelvis har en historisk funktion som benhus men att dess nuvarande funktion också
är ett benhus om det inte används till något annat. Däremot om benhuset skulle användas
till förråd så är den huvudsakliga funktionen Förrådsbyggnad.
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Om det i ett församlingshem också finns en caféverksamhet bör byggnaden kategoriseras
som ett ”Församlingshem”. Många av Svenska kyrkans byggnader och markområden
används för flera ändamål. Exempelvis skulle det kunna vara byggnader som innehåller
kyrka, församlingshem och administrationsbyggnader – tre funktioner som alla är
väsentliga för verksamheten. Bedömningen är att det finns en stor mängd byggnadsverk
som har flera ändamål och att de dessutom är relativt stora ur ett kvadratmetermässigt
perspektiv. Om byggnadsverket nyttjas till flera ändamål kan man ange flera funktioner
(vilka benämns “sekundära funktioner”). Kan man inte avgöra en huvudfunktion för
byggnaden (exempelvis ekonomilokal) kan man som huvudfunktion ange övrigt och sedan
specificera alla andra funktioner som sekundära.
Nedan finns förteckning över samtliga valbara kategorier.
För några vanliga begrepp i Svenska kyrkan följer här en förklaring för dess indelning i
funktioner. Det gäller:
●
●
●
●
●

Kyrkobyggnad
Kyrka
Kapell
Begravningskapell
Gravkapell

Det är inte möjligt att dela upp Kyrka/kapell i Kyrka och Kapell. Detta eftersom det inte
finns väl genomarbetade exklusiva definitioner av dessa begrepp. Vad en specifik
byggnad kallas är ofta beroende på språkbruk, och bägge varianterna kan förekomma för
en och samma byggnad.
Det har under processen inkommit synpunkter om att funktionen istället bör kallas för
”Kyrkobyggnad”, och definieras enligt kulturmiljölagens definition av en sådan. Samtidigt
som den nationella nivån ser att det långsiktigt är önskvärt att använda sig av en definition
som, likt denna, delas med myndigheter och lagstiftning så föreligger också problem
kopplat till detta begrepp.
Begreppet kyrkobyggnad definierar en byggnad som är skyddad enligt fjärde kapitlet KML,
en skyddsstatus som inte alltid är klarlagd. Exempelvis är det inte alltid klart huruvida en
byggnad är invigd för gudstjänstbruk eller ej, samt när denna invigningshandling i sådant
fall skett.
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I Kyrkoordningen förekommer inte heller begreppet kyrkobyggnad, där talar man istället
om kyrka.
Definitionen av en kyrkobyggnad enligt KML omfattar dessutom inte byggnader uppförda
efter år 2000, varför en övergång till den föreslagna definitionen skulle medföra att sådana
kyrkor ej kunde klassas som kyrkor på samma villkor som äldre kyrkobyggnader.
Vad gäller begravningskapell/gravkapell så förefaller skillnaden mellan detta och
kyrka/kapell enkom relatera till vilken typ av verksamhet som är huvudsaklig i byggnaden. I
ett begravningskapell är begravningsgudstjänster den primära verksamheten.
Eftersom den huvudsakliga verksamheten i byggnaden ges av en annan obligatorisk
datapunkt i fastighetsregistret så anses det vara överflödigt att i funktionsfältet skilja på
begravningskapell och övriga kyrkor/kapell. Ett begravningskapell är alltså att betrakta
som Kyrka/Kapell, och kan i registret urskiljas genom att finansieringskälla är
begravningsverksamheten.
Kategori av byggnadsverk
Administrationsbyggnad

Beskrivning
Byggnad eller del av byggnad med
utrymmen för administration och
kontorsarbete, exempelvis
församlingsexpedition,
pastorsexpedition, stiftskansli.

Begravningsplats

Markområde anordnat för förvaring av
avlidnas stoft eller aska och som har
tagits i anspråk för detta ändamål.
Begravningsplatsen kan finnas i
anslutning till kyrka (kyrkogård) eller
sakna sådan (griftegård). Även äldre
inaktiva begravningsplats som inte
längre används klassificeras som
begravningsplatser.

Bild
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Bostadshus

Bostadshus för ett eller två hushåll.
Byggnad eller del av byggnad som
innehåller rum där en eller flera
människor bor. En bostad innehåller
vanligen bland annat utrymmen för
matlagning,hygien och sömn.
Exempelvis. mangårdsbyggnad,
drängstuga, kantorsbostad,
vaktmästarbostad.

Bygdegård/Bystuga

Samlingshus för boendegemenskap,
vanligen på landsbygden eller på
mindre orter.

Bårhus

Byggnad för avlidna på bår. Till
skillnad från lokal för förvaring och
visning av kistlagt stoft. Innefattar även
likbodar.

Flerbostadshus

Bostadshus för flera hushåll med
individuella faciliteter. Kan vara
hyreshus.
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Församlingshem

Byggnad eller del av byggnad för
församlingens mera informella
sammankomster som exempelvis
minnesstunder, körövningar och
måltider.

Förskolebyggnad

Undervisningsbyggnad för förskola.

Gravkor/Mausoleum

Praktfull minnesbyggnad över grav. En
vedertagen benämning på stora och
dyrbara gravmonument, i form av
särskilda byggnader.

Jordbruksmark

Produktionsmark för jordbruk.
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Klockstapel

Fristående byggnad eller konstruktion
för upphängning av klockor. Även
fristående klocktorn avses i denna
mening.

Kolumbarium

Byggnad med nischer avsedda för
förvaring av gravurnor med kremerade
avlidnas aska.

Krematorium

Byggnad för kremering av avlidna
samt lokal för förvaring av stoft. Kan
innehålla bisättningsrum med mera.

Kursgård

Kursgård eller konferensgård, en
anläggning anpassad för konferenser.
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Kyrka/kapell

Byggnad som under överskådlig tid
använts för gudstjänstbruk och/eller
innehåller ett invigt rum enligt
kyrkoordningen. Innefattar även
begravningskapell, gravkapell och
kyrkoruiner.

Kyrkstuga

Byggnad vid kyrka avsedd som tillfällig
bostad vid kyrkobesök.

Lägergård

Byggnad med bara sängar, endast
avsedd för tillfällig övernattning.

Ordenslokal

Byggnad eller del av byggnad använd
av orden (sammanslutning av
medlemmar som avgivit särskilda
löften).
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Personalbyggnad

Byggnad eller del av byggnad som
rymmer pausrum,
matrum, omklädningsrum med mera
för personal.

Prästgård

Bostad fungerande som tjänstebostad
för församlingens präst, prost eller
kyrkoherde.

Samlingslokal

Byggnad eller del av byggnad med
mötesplats för
exempelvis kulturevenemang.

Skogsmark

Produktionsmark för skogsbruk.
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Skolbyggnad

Undervisningsbyggnad för skola.

Vatten

Öppet vattenområde.

Äldreboende

Bostadshus för flera hushåll med
gemensamma faciliteter. Avsett i första
hand för äldre personer.

Övriga byggnadsverk
Friggebod

Fristående mindre byggnad med tak
och väggar med en byggnadsarea på
högst 15 m2
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Förrådsbyggnad

Byggnad för lagring av förnödenheter,
men även för förvaring för verktyg,
trädgårdsredskap. Byggnad eller del
av byggnad för förvaring av redskap
och maskiner för exempelvis
begravningsplatsens eller
kyrkogårdens skötsel.

Garage

Förvaringsbyggnad för fordon.

Hotell

Byggnad för tillfälligt boende och
bespisning

Jordkällare

Förvaringsplats täckt av jord.
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Källsorteringshus

Förvaringsbyggnad för avfall.

Lekstuga

Fristående mindre byggnad med tak
och väggar ämnad för barnlek.

Museum

Byggnad för visning av föremål

Restaurang

Byggnad för tillfällig bespisning
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Skorstensanläggning

Krematorieanläggningar där
skorstenen är fristående från
krematorieanläggningen en bit bort.

Skärmtak

Byggnad utan väggar endast tak.

Skyddsbyggnad

Byggnad för skydd av liv och
egendom.

Teknikbod

Byggnad i form av ett hus i
distributionsnätet för gas, vätska,
elektricitet eller signaler.
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Toalett

Fristående byggnad för personlig
hygien.

Vaktmästeri

Byggnad eller del av byggnad för
vaktmästarens arbete.

Vandrarhem

Byggnad för tillfälligt boende och
bespisning

Verkstad

Byggnad för småskalig produktion och
reparation (inklusive snickeri).
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Växthus

Fristående byggnad för plantering av
växter.

Övrigt

Här anges övriga byggnadsverk som
inte passar in i någon av ovanstående
funktioner, såsom vägar, stigluckor,
bagarstugor, grindstugor, kyrkstall,
benhus, vagnslider, bykstuga etc.
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Byggnadsverk som har följande funktioner nedan är frivilliga att anges om man innehar
dem. Det är exempelvis frivilligt att särskilja parkeringsplatser från övrig mark och
registrera enskilt i registret.
Frivilliga kategorier
Kyrktomt

Beskrivning
Område kring en kyrkobyggnad, som hör samman med byggnadens funktion och

Kyrkogårdsmur

miljö och som inte är begravningsplats. Observera att detta är ett delvis omtvistat
begrepp med betydelse direkt kopplat till tillämpningen av kulturmiljölagen. Det är
alltså ett markområde kring en kyrkobyggnad, enligt kulturmiljölagens definition, som
inte är begravningsplats. I några aktuella rättsfall har församlingar/stift drivit frågan
att vid en kyrkobyggnad kan finnas både begravningsplats och kyrkotomt, dvs. att ett
område utanför begravningsplats också kan utgöra kyrkotomt. Enligt ett tillägg till
kulturmiljölagen från 2017 ska, när en fråga om fastställelse av gränserna för en
kyrkotomt uppkommer, prövning ske av länsstyrelsen.
Avgränsning av begravningsplats eller kyrkotomt med mur.

Cykelparkering

Parkeringsanläggning för cyklar.

Parkeringsplats
Lekplats
Trädgård

Parkeringsanläggning för motorfordon.
Anläggning för lek.
Rekreationsmark för privat bruk.

Parkmark

Rekreationsmark för offentligt bruk.

Skolgård
Radiomast

Samlingsplats för skola.
Byggnad för trådlösa elektromagnetiska signaler.

Omkopplingsstatio
n

Byggnad för koppling eller omformning i elektriska anläggningar.

DOKUMENT

SIDA

Handbok fastighetsregistret

51(77)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

Hans Gunnarsson, Marcus Sydh, Julie Gunnarsson

2018-10-04

DOKUMENTBETECKNING

VERSION
1.0

9.4 Finansieringskälla
Här anges om byggnadsverket huvudsakligen nyttjas inom församlings- eller
begravningsverksamheten. Med begravningsverksamhet avses den verksamhet som en
församling eller pastorat bedriver i egenskap av huvudman i enlighet med
Begravningslagen. Kategorisering sker utifrån om byggnadsverket i huvudsak finansieras
genom begravningsavgift eller kyrkoavgift. Användaren väljer från en lista i registret som
innehåller följande val:
❖ Församlingsverksamhet
❖ Begravningsverksamhet
❖ Delad
Om byggnadsverket finansieras delvis av församlingsverksamheten och delvis av
begravningsverksamheten är det lämpligt att ange Delad. Bortse från detta i fall där någon
av dessa verksamheter finansierar mindre än 10 % av kostnaderna.
Begravningsverksamheten är en aktivitet som Svenska kyrkan hanterar på uppdrag av
staten. Begravningsverksamhetens innehåll och utförande regleras genom
Begravningslagen. Övrig verksamhet som bedrivs i Svenska kyrkan benämns som
församlingsverksamhet. Det är av vikt att i fastighetsregistret kunna särskilja byggnadsverk
som används inom begravningsverksamheten respektive församlingsverksamheten.
9.5 Innehavsform
Innehavsform kategoriserar på vilket sätt huvudmannen innehar byggnaden eller marken.
Huvudmannens samtliga innehav i registret ska kategoriseras i någon av nedan
innehavsformer. Hyrda objekt (inhyrda och inarrenderade) är dock frivilliga att ange fram
till den sista december 2020. Innehavsformen ska anges i förhållande till Svenska kyrkan,
om huvudmannen är ett pastorat och ägaren är ingående församling så skall
innehavsformen anges som “Ägd”.
För att undvika dubbelregistrering av objekt bör sådana objekt som hyrs av andra
huvudmän i Svenska kyrkan endast registreras av ägaren.
Det är av vikt att kunna följa upp och planera förvaltningen baserat på analyser gällande
antalet ägda byggnader och områden av mark per kategori, antal hyrda byggnader per
kategori, antal arrenderade områden av mark, antal tomträtter och så vidare.
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Uppgiften registreras manuellt genom val från lista. Följande former av innehav finns
kategoriserade i registret:
❖ Ägd
❖ Inarrenderad
❖ Ägd byggnad på ofri grund
❖ Inhyrd
❖ Tomträttsinnehav
❖ Bostadsrätt
Om huvudmannen innehar byggnadsverk på andra grunder än ovan listade, exempelvis
nyttjanderätt utan avtalsreglering, bör detta åtgärdas. Tills åtgärd är vidtagen markeras
denna oklarhet genom att i fältet "Kvalitetssäkrad ägaruppgift" välja alternativet "Behöver
utredas".
Ägd: Huvudmannen (egentligen ”juridisk person inom huvudmannen”) äger aktuell
registerfastighet och de byggnader och markområden som finns på fastigheten. Detta är
den vanligaste innehavsformen.
Inarrenderad: mark som innehas av huvudmannen genom arrendeavtal. Någon annan –
“fastighetsägaren”, eller ofta i avtalet benämnd “jordägaren” – äger marken och har
upplåtit den på någon typ av arrende till huvudmannen (med benämningen arrendator).
Arrendeavtalet kan också i vissa fall omfatta byggnader.
Ägd byggnad på ofri grund: en byggnad på arrenderad mark. Arrendatorn äger
byggnaden, inte jordägaren/fastighetsägaren. I detta fall arrenderar huvudmannen mark,
och äger en byggnad på denna mark.
Här finns det två valmöjligheter för byggnader på arrenderad mark.
1: byggnaden ingår i arrendeavtalet och ägs av jordägaren/fastighetsägaren.
2: byggnaden ingår inte i arrendeavtalet utan ägs av arrendatorn.
Inhyrd: Del av byggnad, eller hel byggnad som hyrs av byggnadens ägare, kallad
“hyresvärd”. Huvudmannen är hyresgäst.
Tomträttsinnehav: Huvudmannen innehar marken enligt jordabalkens regler om tomträtt.
Det kan sägas vara en upplåtelseform som i praktisk mening är att jämställa med ägande,
men är tidsbegränsad. Byggnader på tomträtt räknas normalt inte som byggnad på ofri
grund, utan anses tillhöra tomträttsinnehavaren. För innehavsformen tomträtt
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(huvudmannen besitter marken på tomträtt), väljs denna innehavsform för alla
byggnadsverk som finns på sagda tomträtt.
Bostadsrätt: Upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin
rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift
Vad gäller kontrakt, servitut, evenemang, samfälligheter och övriga nyttjanderätter som
inte beskrivs här ska dessa inte anges i fastighetsregistret för närvarande.
9.6 Adress
Byggnadens eller markområdets adress. Hämta uppgiften från Lantmäteriets
fastighetsregister för de byggnadsverk som finns i Lantmäteriets fastighetsregister. För de
byggnadsverk som inte finns i Lantmäteriets register behöver adress hämtas från annan
källa. Adressen är endast obligatorisk att ange om det finns en adress på byggnaden eller
markområdet. Ofta saknas adress till exempelvis skogsområden.
Adressen ska anges med gatuadress, postnummer och postadress, separerade med
komma. Exempel: Kyrkogatan 4, 222 22 Lund, Norra Solberga medeltidskyrka, 571 92
Nässjö
9.7 Kommun och fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning anger den beteckning en juridisk fastighet har i Lantmäteriets
fastighetsregister. Fastighetsbeteckningen består av trakt, block, enhet och kommunnamn.
Hämta uppgiften från Lantmäteriets fastighetsregister.
Uppgiften möjliggör en koppling till Lantmäteriets fastighetsregister. Detta möjliggör olika
typer av registerintegrationer och inhämtande av uppgifter. Det underlättar bl.a.
möjligheten till att ta fram olika typer av nyckeltal.
Exempel på fastighetsbeteckningar:
Danmark 11:1, Uppsala
Danmark 6:6, Uppsala
Danmark 12:1, Uppsala
Sävja 1:79, Uppsala
Påskarp 1:15, Nässjö
Flisby Klockaregård 1:19, Nässjö
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9.8 Lagfaren ägare
Lagfaren ägare anger innehavare av lagfart. Lagfaren ägare är kopplad till
registerfastigheten i Lantmäteriets fastighetsregister. För de byggnader och områden av
mark som finns i Lantmäteriets fastighetsregister kan uppgiften hämtas därifrån. För de
byggnader och områden av mark som inte finns i Lantmäteriets register behöver uppgiften
hämtas från annan källa. Om uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister inte stämmer,
markera ”Ägaruppgift kvalitetssäkrad” som ”Behöver utredas” nedan.
I undantagsfall kan det finnas flera ägare. Då ska alla ägare anges, separerade med
komma.
Vid felaktig lagfaren ägare försvåras eller omöjliggörs till exempel en försäljning. Uppgiften
är därför viktig. Det finns tydliga indikationer på att det finns felaktiga registrerade lagfarna
ägare hos Lantmäteriet. Till exempel kan indelningsändringar av församlingar ha gjort att
ett organisationsnummer har förändrats utan att lagfarten har korrigerats.
Fältet är endast obligatorisk att ange om det finns en lagfaren ägare på byggnaden eller
markområdet. Lagfaren ägare finns inte för till exempel byggnad på ofri grund.
Exempel på utformning av värdet för uppgiften lagfaren ägare:
252004-2348 Danmark-Funbo församling
252004-1290 Norra- Solberga-Flisby församling
252004-7503 Södra Vedbo pastorat
9.9 Taxerad ägare
Taxerad ägare anger betalare av fastighetsavgift. Taxerad ägare är kopplad till
registerfastigheten i Lantmäteriets fastighetsregister. För de byggnader och områden av
mark som finns i Lantmäteriets fastighetsregister kan uppgiften hämtas därifrån. För de
byggnader och områden av mark som inte finns i Lantmäteriets register behöver uppgiften
hämtas från annan källa. Om uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister inte stämmer,
markera ”Ägaruppgift kvalitetssäkrad” som ”Behöver utredas” nedan.
I undantagsfall kan det finnas flera taxerade ägare. Då ska alla ägare anges, separerade
med komma.
På samma sätt som frågan om lagfaren ägare är viktig är det även viktigt att taxerad ägare
är korrekt hos Skatteverket och Lantmäteriet.
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Nedan tabell visar att samma registerfastighet har olika ägare vilket är helt naturligt, den
lagfarna ägaren skiljer sig från den taxerade ägaren.
Taxerad ägare
252004-1290 Norra- Solberga-Flisby församling

Lagfaren ägare
252004-7503 Södra Vedbo pastorat

Man kan vara taxerad ägare på ett byggnadsverk som ligger på en registerfastighet som
du inte är lagfaren ägare på (det innebär i praktiken byggnad på ofri grund)
9.10 Tomträttsinnehavare
Med tomträttsinnehavare avses den som har rätt att nyttja mark på registerfastighet över
lång tid. För de byggnader och områden av mark som finns i Lantmäteriets
fastighetsregister kan uppgiften hämtas därifrån. För de byggnader och områden av mark
som inte finns i Lantmäteriets register behöver uppgiften hämtas från annan källa. Om
uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister inte stämmer, markera ”Ägaruppgift
kvalitetssäkrad” som ”Behöver utredas” nedan.
I undantagsfall kan det finnas flera innehavare. Då ska alla innehavare anges, separerade
med komma.
På samma sätt som frågan om lagfaren ägare är viktig är det även viktigt att
tomträttsinnehavare är korrekt hos Lantmäteriet.
Tomträttsinnehavare är endast obligatorisk att ange om det finns en tomträttsinnehavare
på markområdet. Det är vanligast att tomträttsupplåtelser förekommer i tätorter.
9.11 Ägare om annan än huvudman
Om byggnadsverket ägs av annan än huvudmannen ska detta organisationsnummer
anges här. Till exempel kan det vara att en byggnad ägs av en församling men att den
förvaltas av huvudmannen.
Detta är normalt samma uppgift som lagfaren ägare. Undantag är byggnad på ofri grund
då ska taxerad ägare anges eftersom lagfaren ägare inte finns.
Fältet är endast obligatorisk att ange om ägaren är en annan än huvudmannen.
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9.12 Ägaruppgift kvalitetssäkrad
Egenskapen har två val:
❖ Kvalitetssäkrad
❖ Behöver utredas
Om någon av ägaruppgifterna Lagfaren ägare, Taxerad ägare eller Tomträttsinnehavare
är oklar eller felaktig i Lantmäteriets fastighetsregister, eller om innehavsformen är oklar
(se kapitel 9.5 Innehavsform), markera att detta behöver utredas. Annars anger du att
uppgiften är kvalitetssäkrad.
9.13 Bruksarea (m2)
En central uppgift i fastighetsregistret är uppgift om byggnadernas storlek. Ett gemensamt
areamått är en förutsättning för att skapa en god överblick med möjlighet att till exempel ta
fram relevanta jämförelsetal.

Bruksarean är ”verksamhetsytan”, helt enkelt den yta som kan användas. Syftet med
fastighetsregistret är att möjliggöra en god fastighetsförvaltning. Nyckeltal för
verksamhetsytor det vill säga använda ytor är av intresse. Det innebär att ”invändiga” ytor
med avdrag för exempelvis murstock bör vara det som ska jämföras, det vill säga
bruksarea. En byggnads bruttoarea (BTA) är inte lika intressant, trots att dess ytuppgift är
lättare att få fram. Observera att BRA inte kan ställas i relation till planerat
fastighetsunderhåll då gränsdragningar för nyttjande kan medföra att stora
underhållskrävande ytor/hela byggnader kan betraktas som ej mätvärda på grund av
tillgänglighet.
Bruksarea (BRA) är alla ytor inom ett byggnadsverk – och ska mätas fackmannamässigt
enligt svensk standard (SS 21054:2009). Bruksarea anges i kvadratmeter (m2).
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I bruksarea inräknas bland annat:
❖ Innervägg inom en utnyttjandeenhet upp till en tjocklek av 0,3 meter
❖ Vägg mellan driftsutrymme och allmänna kommunikationsutrymme
❖ Trappa/ramp och hiss inklusive hisschakt
❖ Inredningsenhet som köksskåp, garderob, etc
❖ Del av installationsschakt som inte ligger i direkt anslutning till en omslutande vägg
❖ Del av rökschakt och uppstigningsschakt från skyddsrum liggandes innanför yttervägg.
En separat skrift för hur detta mätas i Svenska kyrkan har tagits fram, “Beräkning av
bruksarea i kyrkobyggnader – tolkningar och exempel”. I den beskrivs följande: Principer
och praxis för Svenska kyrkan, hur en kyrkas bruksarea mäts, hur en klockstapel ska
hanteras, och vad som anses som mätvärda objekt.
Observera att ett byggnadsverk kan sakna bruksarea ifall det inte har någon mätvärd yta.
För byggnadsverk med tak utan väggar (t.ex. skärmtak) ska bruksarea anges som noll.
För vissa klockstaplar är bruksarea noll. Kyrkoruiner kan också sakna bruksarea. Även om
byggnadsverket saknar bruksarea så ska det registreras i fastighetsregistret. Ange
bruksarea 0 (noll).
9.14 Bruksarea fackmannamässigt uppmätt
Ange om bruksarean är uppmätt fackmannamässigt enligt svensk standard (SS
21054:2009). Här anges ja eller nej. Se även “Beräkning av bruksarea
i kyrkobyggnader – tolkningar och exempel”.
9.15 Förenklingsregel tillämpad
För vissa byggnader kan det vara kostsamt eller omotiverat tidsödande att mäta
bruksarean på plats. Det rör till exempel förrådsbyggnader, lador och andra enkla
byggnader som ligger så till att mätning av dem medför extra tidsåtgång i form av resor.
En annan situation där förenkling är motiverad är där arean redan är uppmätt, men i en
annan areaenhet än bruksarea. I dessa fall kan det uppfattas medföra en oproportionerligt
stor merkostnad i tid och pengar att mäta alla lokaler en gång till. Det fall som behandlas i
detta kapitel rör omvandling från nettoarea (NTA) till bruksarea (BRA).
Förenklingsregel 1
Vissa byggnader kan mätas på distans, genom mätning av byggnadens yttermått
med exempelvis fotogrammetri eller på ortofoto via GIS-verktyg. För att sådan mätning ska
vara tillämplig ska två villkor vara uppfyllda.
1. Dels ska det röra sig om en enklare byggnad, exempelvis ett förråd, garage eller dylikt.
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2. Dessutom ska det vara känt att byggnaden inte har väldigt tjocka ytterväggar, många
innerväggar tjockare än 30 centimeter, förekommande hisschakt eller annat som
påverkar skillnaden mellan den area som ges av mätning av byggnadens yttermått och
den faktiska bruksarean menligt.
Förenklingsregel 2
❖ Det är möjligt att konvertera areor mätta i NTA till den areaenhet som ska registreras i
fastighetsregistret, bruksarea (BRA). Detta förutsätter dock en förstudie där
konverteringstal tas fram.
❖ I en sådan förstudie definieras 3-5 grupperingar av byggnadsverk med tak. För varje
gruppering görs stickprov omfattande ett antal byggnadsverk, där såväl NTA som
bruksarea mäts upp. Baserat på resultaten av dessa mätningar räknas det sedan fram
konverteringstal för de definierade grupperingarna.
❖ Med hjälp av de konverteringstal som tas fram i förstudien kan NTA konverteras till
BRA för de fall NTA redan finns uppmätt och huvudmannen inte avser göra en ny
mätning.
För att tillämpning av förenklingsregel 2 skall vara möjlig krävs att en stor andel av de
byggnadsverk som ska mätas redan är fackmannamässigt uppmätta i NTA, men inte i
BRA. Regeln får alltså inte tillämpas för bestånd där ingen fackmannamässig areamätning
är utförd sedan tidigare.
Här anges om en förenklingsregel har tillämpats i samband med inmätningen. Följande val
kan väljas:
❖ Ja, regel 1 – Distansmätning
❖ Ja, regel 2 – Areakonvertering
❖ Nej (ingen förenklingsregel tillämpad)
Observera att det under inga omständigheter är möjligt att tillämpa någon förenklingsregel
om man också anger att mätningen som gjorts inte är fackmannamässig. Med
fackmannamässig mätning avses alltså både mätning på distans, samt areakonvertering,
så länge ovan nämnda villkor uppfylls.
9.16 Byggnadskoordinater
Koordinater möjliggör förmågan att analysera byggnad eller ett markområde ur ett
geografiskt perspektiv samt att presentera information på olika typer av kartor.
Här anges geografiska byggnadskoordinater.
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Uppgiften ska hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister för de byggnadsverk som finns
i Lantmäteriets fastighetsregister. För de byggnadsverk som inte finns i Lantmäteriets
register så behöver detta anges manuellt. Koordinaterna anges enligt standarden WGS
84, med formatet grader och decimalgrader. Koordinaterna kan anges med upp till 6
decimaler.
För att hitta koordinaterna via Google Maps – besök följande sida:
https://support.google.com/maps/answer/18539 Se kapitel 11 för vidare instruktioner.
Exempel (observera att punkt i Googles koordinater ska anges med kommatecken i
fastighetsregistret):
Latitud = 56,4993
Longitud = 16,1103
9.17 KBR-id
Uppgiften möjliggör identifierandet av byggnader och markobjekt som även finns i
kyrkobyggnadsregistret. Genom denna koppling skapas möjligheter att i förlängningen
kunna se fördjupad information om dessa objekt även i fastighetsregistret.
Fältet är endast obligatoriskt att ange om det finns ett KBR-id på byggnaden eller
markområdet.
ID nr i KBR kan se ut så här: 34760
9.18 Markareal (m2)
En central uppgift i fastighetsregistret är uppgift om markobjektens storlek. Här anges
således de enskilda markområdenas markareal och inte registerfastighetens totala
markareal (areal tomt som mäts upp av Lantmäteriet). Det är de enskilda markområdenas
markareal som är av intresse – som till exempel begravningsplatser och skogsmark. På
samma sätt som för byggnaderna behöver även markobjekten mätas och följas upp i
fastighetsregistret.
För mark anges markarealen i kvadratmeter (m2). Markareal ska, likt bruksarea, mätas
fackmannamässigt.
Observera att ytan av byggnader som står på marken inte ska subtraheras från
markarealen, utan hela markarealen ska anges. En kyrka som står på en begravningsplats
är ett separat byggnadsverk. Begravningsplatsen ska anges som mark, med hela
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markarealen, även den areal som kyrkan står på. Kyrkan ska anges som byggnad, med
dess bruksarea.
Lantmäteriets definition av areal lyder: fastighetens storlek i kvadratmeter eller för stora
fastigheter i hektar. I fastighetssök anges stora fastigheter i kvadratmeter och det är det
som är efterfrågat i fastighetsregistret. Uppdelning sker på landareal och vattenareal, där
vattenarealen vanligen inte redovisas. För äldre fastigheter kan arealuppgiften avvika från
faktisk areal. Uppmätt areal i kartan kan avvika från angiven areal i Lantmäteriets
fastighetsregister.
För en beskrivning hur markobjekten ska mätas, se kapitel 5.5.1 Process för att dela in
mark i byggnadsverk.
9.19 Markareal fackmannamässigt uppmätt
Ange om markarealen är uppmätt fackmannamässigt. Om processen i kapitel “5.5.1
Process för att dela in mark i byggnadsverk” följs kan vi därmed också säga att det är
fackmannamässigt uppmätt.
9.20 Upplåtelse till annan part
Här anges om byggnadsverket på något fastighetsrättsligt sätt är upplåtet av
huvudmannen till annan part. Denna uppgift är inte obligatorisk att ange men starkt
rekommenderad. Huvudmannen kan ha olika former av brukande för sina byggnader och
sin mark. Detta oavsett vilken innehavsform dessa byggnader och mark har. Syftet att
kategorisera i dessa bruksformer är att ge en överskådlighet över vilka byggnader och
vilken mark som huvudmannen aktivt har valt att upplåta till någon annan. Dessa
upplåtelser är långsiktiga och inskränker huvudmannens rådighet på olika sätt. Det är
också ett sätt att kunna se vilka byggnader och vilken mark som huvudmannen använder
till sin kärnverksamhet, direkt eller indirekt.
I fastighetsregistret kan följande upplåtelseformer anges:
❖ Egen verksamhet
❖ Utarrenderad
❖ Arrendatorns byggnad på ofri grund
❖ Uthyrd (helt)
❖ Uthyrd (delvis)
❖ Upplåten tomträtt
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Egen verksamhet: Huvudmannen besitter egendomen för sig själv. Den är inte på något
sätt upplåten till någon annan i fastighetsjuridisk mening. Detta är standard i
fastighetsregistret. Byggnadsverk som inte har någon annan bruksform angiven räknas
med andra ord som innehav för egen verksamhet. Det vill säga här ingår även mark och
byggnader ”som bara finns” utan att huvudmannen har någon upplevd nytta av dem, eller
verksamhet på/i dem. Denna form har inte en egen kategori utan principen är att allt som
inte har en särskild bruksform angiven antas vara för egen verksamhet. Detta är
standardvärdet och behöver inte anges.
Utarrenderad mark: Huvudmannen arrenderar ut mark till någon annan. Huvudmannen är
jordägare/fastighetsägare och någon annan är arrendator. Beroende på arrendets typ kan
också byggnader omfattas.
Utarrenderad byggnad: En byggnad som ingår i ett arrende. Huvudmannen äger alltså
byggnaden men den är utarrenderad till arrendatorn tillsammans med marken.
Arrendatorns byggnad på ofri grund: Byggnader som räknas vara på ofri grund, det vill
säga ägda av arrendatorn, ska inte anges i fastighetsregistret.
Uthyrd lokal/byggnad: Huvudmannen hyr ut del av byggnad (lokal) eller hel byggnad till
en hyresgäst, i enlighet med bestämmelserna i hyreslagen. Här anges om byggnadsverket
är i sin helhet uthyrt eller om byggnadsverket är delvis uthyrt.
Upplåten tomträtt: Huvudmannen är fastighetsägare men upplåter fastigheten med
tomträtt till någon annan. Detta är en form som inte går att göra i dag för Svenska kyrkan.
Normalt sätt är det bara stat och kommun som kan upplåta en fastighet med tomträtt, men
då Svenska kyrkan tidigare var en del av staten i detta avseende finns den typen av
upplåtelser kvar i vårt fastighetsbestånd. Upplåtelsetiden för en tomträtt är lång, vanligen
mellan 50 och 99 år.
9.21 Populärnamn
Fyll i om det finns något populärnamn som skiljer sig från namnet. För byggnadsverk i
Kyrkobyggnadsregistret, använd med fördel informationen därifrån. Detta är en frivillig
uppgift.
9.22 Beskrivning
Kort beskrivning av byggnadsverket. För byggnadsverk i Kyrkobyggnadsregistret, använd
med fördel informationen därifrån. Detta är en frivillig uppgift. Observera att inga
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personuppgifter får anges här, eller i andra fält i fastighetsregistret förutom i fälten för
ägarskap (lagfaren ägare, taxerad ägare, tomträttsinnehav).
9.23 Länk till bild på byggnadsverk
Här anges en URL-länk till en bild på byggnadsverket om det finns, bilden som länkas till
behöver vara åtkomlig publikt. I Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister kan det finnas
bild som kan länkas till. Detta är en frivillig uppgift.
Exempel på länk:
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa?thumbnail=fa
lse&fotoId=21500001444196
9.24 Uppvärmningsform
Uppvärmningsform är en central information kopplat till energiområdet. Uppgiften möjliggör
bland annat schablonuträkningar kopplat till energiuppföljning. Den är även viktig ur ett
hållbarhetsperspektiv. Uppgiften registreras manuellt genom val från lista. Om flera
uppvärmningsformer används, ange den huvudsakliga uppvärmningsformen. Oavsett om
byggnadsverket värms upp permanent, intermittent (vilket innebär att uppvärmning sker
endast i samband med att byggnaden ska användas, vilket är mycket vanligt) eller för
skyddsvärme (till x grader för att skydda byggnaden under vintern) så ska
uppvärmningsform anges.
Uppgiften är frivillig att ange. Följande val finns:
Uppvärmningsform
Fjärrvärme
Närvärme
Panna – Oljepanna
Panna – Pellets/Flis
panna
Panna – Vedpanna
Panna – Elpanna
(Elpatron)
Panna - Naturgas
Panna - Biogas
Panna – Övrig panna
Värmepump –
Luft/luft
Värmepump –
Luft/vatten

Beskrivning
Anslutning till fjärrvärmenät med storskalig produktion av värme i värmeverk.
Anslutning till närvärmenät med småskalig värmeproduktion för mindre antal
fastigheter, ev. samägd av nyttjarna.
Värmepannan drivs med eldningsolja.
Värmepannan eldas med pellets/flis.
Värmepannan eldas med ved.
Värmepannan drivs med el.
Värmepannan drivs med naturgas.
Värmepannan drivs med biogas.
Kan vara kombinationspanna, utsädesförbränning, eller annat energislag.
Använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften.
Luftluft-värmepump klassas som direktverkande el i andra sammanhang men är
här sorterad under värmepumpar.
Använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system.
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Värmepump –
Frånluft
Värmepump –
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Värmepump –
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Vindkraftverk
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Eldstad (ej
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Återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem.
Använder energin som finns lagrad i berget.
Använder energin som finns lagrad i marken.
Använder energin som finns lagrad i sjövattnet.
Energin nyttjas direkt från elnätet till byggnaden för omvandling av energi till
värme via elradiator, oljefylld radiator, infravärme eller golvvärmeslingor.
Luftluft-värmepump klassas som direktverkande el i vissa sammanhang, men är
här sorterad under värmepumpar.
Avser allt från småskaligt vindkraftsverk placerat på egna fastigheten till mer
eller mindre andelsägande i större vindkraftsanläggning.
Solcellspaneler som omvandlar solenergin till elektricitet.
Fångar in solvärmen som förs vidare till ackumulatortank eller
varmvattenberedare.
Kamin, kakelugn, murspis, vedspis, öppen spis, övrigt.
Anges även om byggnaden är kallställd.
Värmekälla som inte passar in under något annat alternativ.

9.25 Miljömärkt el
Här anges om den el som används är miljömärkt. Uppgiften är frivillig att ange på samtliga
byggnadsverk. Kan även anges på begravningsplatser, parkeringsplatser och så vidare.
Följande val finns:
❖ Bra miljöval
❖ Ursprungsmärkt förnybar
❖ Nej
Bra miljöval: Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. El från förnybara
källor (vindkraft, vattenkraft, biomassa och sol) används med krav på att produktionen tar
hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Förutom att det ställs hårda miljökrav
går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att
reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.
Ursprungsmärkt el: Enligt lag ska all el ursprungsmärkas för att ge konsumenten möjlighet
att förstå sin miljöpåverkan och göra miljövänliga val. Elhandlaren har krav på sig att visa
om elen kommer från förnybara källor, kärnkraft eller fossila källor. El som innehåller
beståndsdelar av samtliga kallas ofta svensk eller nordisk mix och är den el som kunden
får om inget aktivt val görs. Ursprungsmärkning garanterar endast att elen kommer från en
viss energikälla, dock utan att ställa några miljökrav.
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Bra miljöval eller Ursprungsmärkt förnybar ska endast anges om man valt elavtal med
motsvarande innebörd.
9.26 Skyddsrum
Här anges om det finns skyddsrum i en byggnad, ange ja eller nej. Uppgiften är frivillig att
ange. Mot bakgrund av kyrkans deltagande vid exempel ”Folk och Försvar” och ”Vårt
ansvar i kris”, samt att Svenska kyrkan under den tiden när det byggdes skyddsrum var en
stor sådan aktör kan det finns särskilt intresse att samla in information om en byggnad
innehåller ett skyddsrum.
9.27 Särskilda gravplatser
Uppgift om särskild begravningsplats ingår inte i de obligatoriska uppgifterna per den 1
januari 2019. Uppgiften kommer och bör sannolikt på sikt bli obligatorisk.
Med särskild gravplats avses gravplats i enligt med begravningslagens 2 kap. 2 §
”Huvudmannen skall, inom det egna förvaltningsområdet eller inom ett närbeläget
förvaltningsområde, tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något
kristet trossamfund.”
Om det finns mark som är upplåten för särskild gravplats så ska det anges med ja.
Uppgiften registreras manuellt.
Uppgiften är en viktig uppgift kopplad till Svenska kyrkans ansvar som huvudman för
begravningsverksamheten. Uppgiften ger möjlighet till bland annat analys och att kunna
tillgängliggöra informationen.
9.28 Uppgifter på registerfastigheten
Följande frivilliga uppgifter finns på registerfastigheten. En registerfastighet kan endast
tillhöra en huvudman i fastighetsregistret. För varje byggnadsverk som korresponderar
med denna registerfastighet kan informationen registreras i registret:
Egenskaper
Areal tomt för
registerfastigheten
Fastighetskoordinater

Beskrivning
Den totala ytan (mark och vatten) inom förrättningens uppmätta gränser.
Mark under byggnad är en del av den ytan.
Centrumkoordinater för registerfastigheten, med formatet grader och
decimalgrader (se Byggnadskoordinater under Egenskaper för
byggnadsverk för mer information).
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10Egenskaper för utrymmen
Följande egenskaper är frivilliga för registrerade utrymmen:
❖ Unik identitetsbeteckning
❖ Namn
❖ Funktion
❖ Invigt rum
10.1 Unik identitetsbeteckning
Denna uppgift identifierar entydigt utrymmet. Uppgiften skapas automatiskt i registret
10.2 Namn på utrymme
Namnet på utrymmet är till för att särskilja det. Välj ett vedertaget namn som redan är i
bruk för utrymmet, eller ett beskrivande namn som ger er en bra uppfattning om utrymmets
funktion.
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10.3 Funktion
Här anges vad utrymmet nyttjas till idag, den huvudsakliga funktionen. Om utrymmet
används till andra ändamål än den huvudsakliga funktionen kan en eller flera sekundära
funktioner anges. Följande funktioner finns i värdelistan att ange:
Kategori
Andaktsrum
Kyrkorum/kyrksal/kapellrum
Ceremonirum/ceremonihall
Bisättningsrum

Beskrivning
Rum för stillhet och enklare form av gudstjänster (andakter), t.ex. på
sjukhus eller i äldreboenden
Rum som under överskådlig tid använts för gudstjänstbruk och/eller
innehåller ett invigt rum enligt kyrkoordningen
Konfessionslöst rum utan religiösa symboler för ceremonier, t.ex.
borgerliga begravningsceremonier
Lokal som är avsedd för förvaring av avlidna i avvaktan på
begravningsceremoni och/eller gravsättning

Finns det ett utrymme i en byggnad som under överskådlig tid använts för gudstjänstbruk
och/eller innehåller ett invigt rum enligt kyrkoordningen räknas hela byggnaden som kyrka
(KO med kommentarer och angränsande lagstiftning 2014 40 kap. 1§ se kommentarerna).
Detta ska anges för varje byggnad antingen som huvudsaklig eller sekundär funktion.
10.4 Invigt rum
Ange ja eller nej om utrymmet är invigt eller ej.
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11Kartvisaren
Svenska kyrkans verktyg Kartvisaren är ett GIS-verktyg som innehåller Svenska kyrkans
stift, församlingar och kyrkobyggnader. Detta verktyg är ett bra hjälpmedel för att
kontrollera ingående fastigheter och byggnader, samt en hjälp för att mäta upp
markarealer i byggnadsverk som består av mark. Kartvisaren hittar du på
https://kartvisaren.svenskakyrkan.se/
Här ger vi en beskrivning av några av funktionerna som kan vara till hjälp för
inregistreringen i fastighetsregistret. Detta ska inte ses som en fullständig handbok av
Kartvisaren och dess funktioner.
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Leta upp din församling genom att klicka dig fram i kartbilden eller via sökfunktionen:

❖ Välj ”Sök församling” i menyn till vänster.
❖ Skriv namnet på din församling, antingen början av namnet följt av ”*” eller hela
namnet.
❖ Klicka på ”Sök”
❖ I rutan ”Sökresultat” längst ner, välj din församling, och klicka på ”Visa i karta”
❖ Klicka på ”Rensa sökning” för att bli av med den blåa polygonen
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För att hitta en koordinat:
❖ Leta upp den fastighet/det byggnadsverk du vill ange koordinat för
❖ Välj sedan verktyget ”Fånga koordinat” i verktygsmenyn högst upp (6:e blåa ikonen
från vänster)
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För att mäta upp en markareal:
❖ Leta upp den fastighet/det byggnadsverk du vill mäta upp
❖ Välj sedan verktyget ”Ytmätning” i verktygsmenyn högst upp (8:e blåa ikonen från
vänster)
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❖ Rita upp den yta du vill mäta, avsluta med att dubbelklicka

Omvandla sedan ytan till kvadratmeter ifall den visas i annat mått (1 ha = 10 000 m2)
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12Ordlista
Denna ordlista är en lista med viktiga begrepp med en kort förklaring för varje.
❖ Bruksarea (m2): Bruksarea (BRA) är alla mätvärda ytor inom ett byggnadsverk – och
ska mätas fackmannamässigt enligt svensk standard (SS 21054:2009). Bruksarea
anges i kvadratmeter, med upp till en decimals noggrannhet. Se kapitel 9.13
Bruksarea.
❖ Byggnadsverk: Byggnadsverk utgör grundenheten i indelningen i Svenska kyrkans
fastighetsregister. Det är i regel en hel byggnad som utgör ett objekt i form av ett
byggnadsverk med tak, eller ett avgränsat markområde, till exempel en
begravningsplats. Se kapitel 5 Byggnadsverk.
❖ Byggnadsarea (BYA): Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på
marken.
❖ Fackmannamässighet: Arbetet ska utföras enligt branschpraxis och gällande
standarder. Vad gäller areamätning ska standard SS 21054:209 följas.
❖ Förvaltning: Administrativt, ekonomiskt ansvar för förvaltning av objektet.
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❖ Förvaltningsområde: En samling byggnadsverk som samverkar för att stödja minst en
funktion eller verksamhet. Se kapitel 4 Förvaltningsområde.
❖ GIS-verktyg: Geografiskt informationssystem. För att hitta information om
byggnadsverk i Svenska kyrkan kan Kartvisaren
(http://kartvisaren.svenskakyrkan.se/) användas. Andra verktyg som kan vara till
hjälp är hitta.se (https://www.hitta.se/kartan) och Eniro (https://kartor.eniro.se/)
❖ Huvudman: I fastighetsregistret används begreppet för en organisatorisk enhet i
Svenska kyrkan som förvaltar ett antal objekt för sin egen räkning och/eller för andra
organisatoriska enheter. Se kapitel 3 Huvudman.
❖ Kartvisaren: GIS-verktyg för att fastigheter och byggnader i Svenska kyrkan. Se
http://kartvisaren.svenskakyrkan.se/
❖ Kvalitetssäkrat: Areauppgifter anses vara kvalitetssäkrade om de är
fackmannamässigt uppmätta. Ägaruppgiften från Lantmäteriet (Metria) ska anses
korrekt om inte huvudmannen känner till en förändring som skett under de senaste tolv
månaderna som ännu inte är genomförd i Lantmäteriets system (Metria).
Ägarförhållanden anses vara kvalitetssäkrade om de är kontrollerade mot
Lantmäteriets uppgifter.
❖ Utrymme: En del av ett byggnadsverk, till exempel ett rum. Fastighetsregistret har stöd
för ett begränsat antal typer av utrymmen. Se kapitel 6 Utrymmen
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Ändringslogg
Versionshistorik från pilotversion 2018-02-06 till version för breddinförandet
Datum

Ver
sio
n

Ansvarig

Kommentar

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Diverse språkliga förtydliganden

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 3 Huvudman: Tydliggjort att kyrkofullmäktige har
ansvaret, men kan delegera till kyrkorådet

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 4 Förvaltningsområden: Förtydligande av skälen till
indelning i förvaltningsområden

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 5.3 Byggnader: Förtydligande att kyrkoruiner anges
som byggnad.

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 5.4.1 Process för att dela in mark i byggnadsverk:
Förtydligande av indelning av mark

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 7.1 EnhetsID: Egenskapen har bytt namn till EnhetsID
från SKP-kod

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9 Egenskaper för byggnadsverk: Förtydligande vilka
egenskaper som är obligatoriska endast om de finns

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Förtydligande vad som avses med
huvudfunktion

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.4 Finansieringskälla: Egenskapen har bytt namn till
Finansieringskälla

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.5 Innehavsform: Förtydligande av innehavsformer
som inte ska anges

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.13 Förtydligande att byggnader kan sakna BRA

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.17 KBR-id: Egenskapen har bytt namn till KBR-id

2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.18 Markareal: Förtydligande av hantering av
byggnaders areal på mark.
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2018-04-23

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.25 Miljömärkt el: Förtydligande vad som räknas som
miljömärkt el

2018-04-24

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 5.1 Ingående byggnadsverk: Förtydligande av
prästlönetillgångarna

2018-05-11

0.9

Julie
Gunnarsson

Kapitel 9 Egenskaper för byggnadsverk: “Miljömärkt el” är
möjligt att ange på alla byggnadsverk, inte bara byggnader

2018-05-16

0.9

Gustav
Felander

Uppdatering av figurer

2018-05-16

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 1 Inledning: Förtydligande av koppling till projektet
Lokalförsörjningsplanering

2018-05-16

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 4.1 Verksamhetsindelning: Förenkling av de olika
typerna

2018-05-17

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 5 Byggnadsverk: Förtydling och förenkling av 5.1, 5.2,
5.3, 5.4 och 5.5

2018-05-18

0.9

Julie
Gunnarsson

Kapitel 9.24 Uppvärmningsform: Tillägg av gaspannor

2018-05-18

0.9

Julie
Gunnarsson

Kapitel 10.3 Funktion: Tillägg av Bisättningsrum

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Tillägg av följande funktioner: Lägergård,
Vatten, Jordkällare, Skärmtak

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Strykning av följande funktioner:
Begravningskapell/gravkapell, Kyrkstall, Likbod, Benhus,
Vagnslider, Bykstuga

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Namnbyte av följande funktioner:
Klockstapel/klocktorn till Klockstapel
Snickeri till Verkstad
Mausoleum till Gravkor/Mausoleum
Offentlig toalett samt Utedass till Toalett

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Tillägg till Begravningsplats att det även
gäller äldre begravningsplats som inte längre används.

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.3 Funktion: Tydliggörande av kyrka/kapell samt
begravningskapell/gravkapell

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.4 Finansieringskälla: Värdeval Delad läggs till
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2018-05-25

0.9

Hans
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Kapitel 9.5 Innehavsform: Värdeval Bostadsrätt läggs till

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 9.25 Miljömärkt el: Värdeval Ingen specifik ändras till
Nej

2018-05-25

0.9

Hans
Gunnarsson

Kapitel 8.4 Typ av förvaltningsområde: Förskoleområde läggs
till

2018-06-05

0.9

Hans
Gunnarsson

Förtydliganden och korrigeringar från remissrunda till
Samverkansgruppen

2018-06-05

0.9

Gustav
Felander

Layoutat om.

2018-10-04

1.0

Julie
Gunnarsson

Kapitel 5.5.1 punkt 3, listelement c), ändrat från "Observera att
markareal där det står byggnader ska räknas bort" till
"Observera att markareal där det står byggnader inte ska
räknas bort."

