
1008    Bilaga 18 

 

Byggnads- och verksamhetstillbehör 
 

Utrustning och inredning 

SKV anser att nedan angivna exempel på utrustning och inred-
ning som för stadigvarande bruk har anskaffats för byggnaden 
regelmässigt bör anses som fastighet enligt ML. 

− vägg-, golv- och takbeklädnad, t.ex. vid golvet fästade hel-
täckningsmattor, 

− dörrar, oavsett konstruktion och med ev. automatik, 

− fönster, mellanglaspersienner och markiser, 

− väggar, även s.k. vikväggar och flyttbara väggar, 

− ledningar som för stadigvarande bruk fast anbragts i 
byggnad, 

− installationer för vatten och avlopp, sanitet, uppvärmning 
eller luftväxling av byggnad eller lokal, inräknat fläktar och 
dylikt, 

− hissar, tillåtna för personbefordran, 

− rulltrappor, 

− fasta fundament, inbyggda bjälkar och liknande konstruk-
tioner, 

− armatur för allmänbelysning, fast monterad på vägg eller i 
tak, 

− spis, kyl- och frysskåp, diskbänkar, väggfasta skåp och 
dylikt, 

− fast inredning och utrustning i andra lokaler än egentliga 
verksamhetslokaler, t.ex. väggfasta skåp och hyllor, 
inredning och utrustning i bad- och toalettrum och dylikt, 

− rullande trottoarer, 

− trygghetslarm i servicehus, 

− kylmaskin för luftkonditionering, 

− anläggning för reglering av värme och fuktighet, 

− brandvarnare, 
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− klädskåp och klädhylla, 

− kabel-TV-anläggning, 

− fast installerad svagströmskabel eller datanät i kontors- 
eller bostadshus eller liknande, 

− elektroniskt portlås, 

− fundament till utomhus monterade, för stadigvarande bruk 
avsedda pariserhjul, karuseller och liknande, 

− vattenrutschbana utomhus, 

− fryspaneler som kan användas antingen i kombination med 
en vanlig vägg (de utgör då isolering och invändig 
beklädnad) eller fristående (de utgör då hela väggen), RÅ 
1986 ref. 169, 

− sopförvaringsutrustning, 

− flytbryggor (RSV/FB Im 1980:3), 

− demonterbart parkeringsdäck (RSV/FB Im 1983:4), 

− anläggning för central distribution av eldningsolja, beståen-
de av bl.a. lagringscistern, pumpstation och rörledningar 
(RSV/FB Im 1983:6), 

− värmepumpanläggning med ändamål att åstadkomma en 
sådan uppvärmning av den aktuella byggnaden som 
erfordras för att människor ska kunna vistas där (RSV/FB 
Im 1983:26) samt 

− vattenreningsanläggning till en utomhuspool. 

 
Verksamhetstillbehör 

− Nedan anges exempel på sådan utrustning som, enligt 
SKV:s mening, utgör verksamhetstillbehör och anses som 
fastighet enligt ML 

− turbin i kraftverk, 

− pump i reningsverk, 

− hylla, disk och skyltfönsteranordning i butikslokal, 

− bänkar i samlingslokal, 

− orgel i kyrka, 
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− utrustning i storkök av annat slag än ”hushållstyp”, 

− automatspärrar i biljetthallar och biljettautomater, 

− luftbehandlingsaggregat för operationsrum i sjukhus, 

− gas- och tryckluftsanläggning i sjukhus, 

− inredning i laboratorier (bänkar och dragskåp), 

− passagekontrollanläggning, 

− montrar, utrustning i konferensrum, 

− centralradio, 

− bokhyllor i bibliotek, 
− prefabricerat frys- eller kylrum (RÅ 1986 ref. 169), 
− jalusiskydd för arbetsgropar i bilverkstäder, 
− avfuktningsanläggning för simhallar, lagerlokaler och lik-

nande (RSV/FB Im 1982:18), 
− kylaggregat, elfördelningssystem och speciella golv, väggar 

och tak i datorhallar (RSV/FB Im 1982:23), 
− värdevalvdörr (RSV Dt 1975:21), 
− speciella portar till industribyggnad (RSV/FB Dt 1980:11), 
− maskineri, medbringare, upphängningsarmar, linklämmor 

och ankare till släpliftar (RSV/FB Im 1983:1), 
− reservelverk i sjukhus, industrier och liknande, 
− vattenreningsanläggning, vattenrutschbana m.m. i badhus, 
− rörpostanläggning, 
− brandsläckningsanläggning i särskilda verksamhetsutrym-

men, t.ex. maskinrum, datacentraler, museer m.m., 
(RSV/FB Im 1984:20), 

− pariserhjul, karuseller och liknande inkl maskinell utrust-
ning, 

− krossanläggning till kolkraftverk inkl väggar och tak (RK 
1987:5), 

− specialbelysning, ej allmänbelysning, 
− hiss och lyftanordning för varubefordran, ej personhiss,  
− handbollsmål, basketställningar och ribbstolar samt 
− reklamskyltar. 


