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1 Kort historik 
 
Ansvaret för att hålla väg låg under medeltiden – och i princip ända fram till väg-
väsendets förstatligande 1944 – på de enskilda markägarna. Den mark som behöv-
des för allmänna vägar skulle i regel tas av oskifto, dvs. av byns oskiftade ägor 
eller av allmänning. I 1734 års lag fastslogs dock skyldigheten att avstå även skif-
tad mark som fordrades för allmän väg. Byggningabalken 25 kap. 1 § föreskrev: 
 

Landsväg skall läggas i Länet der den tarvas; och låte Konungens Befallningshavande 
[motsv. länsstyrelsen] vid Tinget ransaka hvar den jemnast och genast göras kan. Varde 
ock de ägor dertill tagne som möta och föreligga, utan att någon det vägra må; och njute 
By som mister i åker eller äng, derföre sin fyllnad af Kronan… 

 
Ytterligare stadganden fanns i samma kapitel om landsvägs bredd och standard, 
böndernas underhållsansvar, milstolpar m.m. Vägsyn skulle ske varje vår och höst 
och förrättas av länsstyrelsen genom kronofogden. 
 

Mark som erfordrades för allmän väg på landet eller i stad var också ett av ändamålen i 
vår första expropriationsförfattning – 1845 års förordning om jords eller lägenhets av-
stående för allmänt behov. 

 
1891 tillkom en särskild väglag. I den nya lagen fördelades underhållsskyldigheten 
efter taxeringsvärdena för samtliga fastigheter på landsbygden – de jordägande 
bönderna blev alltså inte längre ensamma skyldiga att underhålla vägarna. Istället 
kunde en speciell vägskatt tas ut för detta ändamål. Fortfarande skedde dock väg-
underhållet med naturaprestationer, där varje väghållare bidrog med arbetskraft och 
material. 
 Genom 1930 års lag om vägrätt infördes vägrätten om rättsligt institut. Det var 
emellertid inte möjligt att upplåta vägrätt med tvång – upplåtelsen förutsatte frivil-
lighet. Syftet med vägrätten var att förbättra upplåtelsernas sakrättsliga ställning i 
förhållande till det förekommande bruket med vanliga nyttjanderättsavtal (prop. 
1930:106 s. 42). För tvångsfallen fick istället expropriation tillgripas. 
 Den stora reformen på området kom med 1943 års lag om allmänna vägar, vil-
ken lade fast de principer som alltjämt gäller. Lagen tillkom i samband med det 
allmänna vägnätets förstatligande (prop. 1943:223 s. 57). Väghållningen för statens 
räkning skulle handhas av dåvarande Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Byggande 
av allmän väg skulle alltid föregås av en arbetsplan, som skulle ställas ut för 
granskning. Markåtkomst skedde genom vägrättsupplåtelse, varvid vägrättsinstitu-
tet vidgades till att möjliggöra tvångsupplåtelser med stöd av fastställd arbetsplan. 
 Nuvarande väglag från 1971 – med tillhörande vägkungörelse – innebar en mo-
dernisering av den tidigare lagstiftningen, även om grundprinciperna låg fast. Se-
dan tillkomsten har anpassningar skett till nya lagreformer som plan- och bygglag-
stiftningen samt miljöbalken. Huvuddragen består dock tämligen oförändrade.1 
 
 

                                                      
1 Det finns utredningsförslag som kan medföra genomgripande förändringar av planeringsprocessen 
för allmänna vägar. I SOU 2010:57 föreslås bl.a. att de tre stegen med förstudie, vägutredning och 
arbetsplan ersätts med en sammanhållen process som utmynnar i en rättsligt bindande s.k. vägplan. 
Enskilda markägare ska även ges förbättrade möjligheter att få sin fastighet inlöst – i vissa situationer 
även innan det finns en gällande vägplan. Vidare föreslås en större samordning mellan vägplanering 
och järnvägsplanering. 
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2 Allmänt 
 
I väglagen (VägL) regleras byggande och drift av allmänna vägar. Byggande och 
drift av vägar kallas med en gemensam benämning för väghållning (VägL 4 §). 
 
 
2.1 Allmänna vägar 
 
Avgränsningen av vilka vägar som är allmänna finns i VägL 1 §. Allmän väg är 
väg som: 
 

� Anlagts med stöd av väglagen 

� Förändrats till allmän med stöd av väglagen 

� Var upplåten för allmän samfärdsel före väglagen (allmän väg av hävd) 
 
Allmänna vägar delas in i riksvägar och länsvägar (VägK 1 §). Allmänna vägar är i 
första hand sådana som anlagts med stöd av väglagen. Men det är också möjligt att 
genom beslut av Trafikverket – eller i vissa fall av regeringen – förändra en enskild 
väg till allmän, under förutsättning att vägen är av allmän betydelse (VägL 21-
22 §§). 
 Den motsatta situationen kan också uppstå, dvs. att en allmän väg inte längre 
behövs för den allmänna samfärdseln. Den kan då övergå till att bli enskild väg 
genom beslut om indragning (VägL 25 §). 
 

Allmänna vägar ska hållas isär från begreppen enskilda vägar och kommunala gator. 
För enskilda vägar är det främst anläggningslagen som är tillämplig. Byggande och drift 
av kommunala gator regleras istället i plan- och bygglagen. 
 Av Sveriges totala vägnät utgörs 98 000 km (23 %) av allmänna vägar, 284 000 km 
(68 %) av enskilda vägar, samt 37 000 km (9 %) av kommunala gator (SOU 2001:67 
s. 33). 

 
 
2.2 Begreppet väg 
 
Till vägen hör i princip allt som sammanhänger med vägen – t.ex. vägbana, dike, 
slänter, viltstängsel och vägbelysning (VägL 2 §). Även brygga eller färja med 
färjeläge av allmän betydelse kan ingå i allmän väg, samt parkerings- och rastplat-
ser i anslutning till vägbanan. 
 
 
2.3 Väghållare 
 
Enligt huvudregeln i VägL 5 § är staten väghållare för allmänna vägar. Väghåll-
ningsansvaret åligger Trafikverket och dess regionala förvaltningsorganisation 
(6 §). 
 

Trafikverket är organiserat i bl.a. ett huvudkontor och sex regioner inom olika geogra-
fiska områden. Regionerna utgör i väglagens terminologi väghållningsmyndigheter. 

 
I vissa fall är det lämpligare att en kommun ansvarar för väghållningen, exempelvis 
inom tätorter. Regeringen kan då besluta att en kommun ska vara väghållare inom 
ett väghållningsområde (VägL 5 §). 
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I dagsläget är ca 200 av landets 290 kommuner väghållare (Ahlenius, 2006). Vanligen 
utgörs väghållningsområdet av ett avgränsat område runt kommunens huvudort och 
eventuella satellitorter. Inom samma område är Trafikverket normalt väghållare för 
”övergripande” vägar – riksvägar och länsvägar med nummer under 500. 

 
 

3 Byggande av allmän väg 
 
Tillkomsten av en väg sker i flera faser, som brukar grupperas i planering, projek-
tering samt själva byggskedet (inklusive markåtkomst). 
 På ett övergripande plan delas planeringen av allmänna vägar in i en långsiktig 
– ekonomisk eller strategisk – planeringsfas, respektive en mer genomförandeinrik-
tad – fysisk eller projektanknuten – planeringsfas. 
 Den långsiktiga planeringen sträcker sig 12 år framåt i tiden och samordnas 
med riksdagens budgetbeslut om infrastrukturinvesteringar. Utgångspunkterna för 
planeringen är bl.a. de nationella trafikpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. 
Trafikverket upprättar en nationell plan för transportinfrastruktur (transportslags-
övergripande) som ska fastställas av regeringen.2 Länsplaner för den regionala 
transportinfrastrukturen upprättas och fastställs av respektive länsstyrelse.3 Syftet 
med planerna är att identifiera brister i transportinfrastrukturen och föreslå vilka 
åtgärder i stort som behöver göras. 
 Den fysiska planeringen består dels av en planeringsfas – innefattande förstudie 
och vägutredning – dels av en projekteringsfas – med framtagande av arbetsplan 
och bygghandling. Därefter vidtar själva byggskedet. En översiktlig illustration av 
den fysiska planeringsprocessen ges i figur 3. 
 
 
3.1 Den fysiska vägplaneringen 
 
Det formella beslutet att påbörja den fysiska planeringen av ett enskilt vägprojekt 
fattas av Trafikverket, efter samråd med länsstyrelsen (VägL 11 §). Om Trafikver-
ket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan till regeringen. 
 
 
3.1.1 Materiella förutsättningar 
 
Vid nybyggnad och ombyggnad av allmänna vägar fordras att ett antal villkor till 
skydd för allmänna och enskilda intressen är uppfyllda, bl.a. avseende lokalisering 
och utformning av vägen. VägL 13 § kan – tillsammans med 4 § – sägas utgöra 
portalparagrafer som behandlar den avvägning som ska ske mellan enskilda och 
allmänna intressen. 
 

13 § Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och utförande att ända-
målet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, och att 
hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. 

 
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och byggla-
gen, får vägen inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Gäller natur-
vårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser om marks bebyggande eller 

                                                      
2 Se förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
3 Se förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
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användning, ska vägen byggas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas 
(VägL 14 §). 
 

Exempel på sådana föreskrifter och bestämmelser som omnämns i 14 § 2 st. är naturre-
servatsföreskrifter och skyddsbestämmelserna om fasta fornlämningar. För att anlägga 
en väg genom sådana områden fordras dispens enligt miljöbalken 7 kap. respektive till-
stånd enligt lagen om kulturminnen m.m. 2 kap. Kan inte dispens eller tillstånd erhållas, 
måste istället vägens sträckning ändras. 

 
I övrigt ska vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas vid prövning av ärenden 
enligt väglagen (VägL 3a §): 
 

� Allmänna hänsynsregler (MB 2 kap.) 

� Grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3 kap.) 

� Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden (MB 4 kap.) 

� Miljökvalitetsnormer (MB 5 kap. 3 §) 
 
 
3.1.2 Förstudie 
 
Vägbyggnadsprojekt inleds alltid med att en förstudie genomförs (VägL 14a §). 
Det är väghållaren som ansvarar för upprättandet. I förstudien klarläggs förutsätt-
ningarna för den fortsatta planeringen. Syftet är att belysa problem samt behov – 
exempelvis om framkomligheten eller säkerheten är dålig – samt intressekonflikter. 
 Under upprättandet ska samråd hållas med berörda kommuner, länsstyrelsen, 
ideella föreningar och allmänheten. Efter samrådet beslutar länsstyrelsen – med 
stöd av MB 6 kap. 5 § – om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. Detta beslut styr omfattningen av den fortsatta samrådsprocessen, dvs. om det 
ska vara ”normala” samråd eller med utökad samrådskrets i kommande planerings-
skeden. 
 Förstudien leder inte fram till något konkret förslag på väglösningar. Istället ska 
förstudien tydliggöra inriktning och omfattning av den fortsatta vägplaneringen. 
Förstudien avslutas med ett ställningstagande av väghållningsmyndigheten om och 
hur projektet ska fortsättas, t.ex. huruvida vägutredning erfordras. Detta ställnings-
tagande kan inte överklagas. 
 
 
3.1.3 Vägutredning 
 
Om det i förstudien har klarlagts att alternativa vägsträckningar är aktuella, ska 
väghållaren genomföra en vägutredning (VägL 14b §). En vägutredning utgör un-
derlag för val av vägsträckning (korridor) och trafikteknisk standard. 
 

Detta innebär att för vissa mindre och enklare projekt – där det inte finns några alterna-
tiva sträckningar eller utformningar – genomförs ingen vägutredning. Förstudien ligger 
då till grund för upprättandet av arbetsplan. 

 
I vägutredningen jämförs alternativa sträckningar och utformningar såväl sinsemel-
lan som med alternativet att behålla befintlig väg – det s.k. nollalternativet. Möjlig-
heterna att förbättra befintlig väg ska också normalt studeras. 
 

Redovisningen av alternativa sträckningar varierar i noggrannhet beroende på förutsätt-
ningarna i det enskilda projektet. I känsliga omgivningar är vägkorridoren inte mycket 
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bredare än det slutliga vägområdet, men i okänslig terräng kan den vara flera hundra 
meter bred och rymma flera möjliga vägsträckningar. 

 
En vägutredning ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som god-
känts av länsstyrelsen. I de fall ett vägprojekt antas medföra betydande miljöpåver-
kan, ska vägutredningen tillsammans med MKB:n kungöras och ställas ut för att 
allmänheten ska kunna lämna synpunkter (MB 6 kap. 8 §). 
 Efter samråd och remissbehandling av vägutredningen, tar väghållningsmyn-
digheten ställning för vilket alternativ som ska ligga till grund för den fortsatta 
projekteringen. Detta ställningstagande går inte att överklaga. 
 
 

 
 
Figur 1: Kartredovisning av alternativa vägkorridorer i vägutredning. Vägprojektet avser 
utbyggnad av väg 226 genom eller förbi Tullinge. 
 
 
3.1.4 Regeringens tillåtlighetsprövning 
 
Vissa större trafikleder ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalkens 
regler. Kravet på regeringsprövning gäller motorvägar och motortrafikleder med 
minst fyra körfält och en längd av minst tio kilometer (MB 17 kap. 1 §). 
 Regeringens prövning sker på grundval av den vägutredning med tillhörande 
MKB som upprättats (VägL 14c §). 
 

Väghållningsmyndigheten överlämnar vägutredningen till Trafikverket, som bereder 
ärendet åt regeringen genom remissförfarande. Därefter överlämnar Trafikverket mate-
rialet med ett eget yttrande till regeringen för beslut. 

 
Regeringens beslut avser om vägprojektet får genomföras i den vägkorridor som 
valts i vägutredningen. 
 
 
3.1.5 Arbetsplan 
 
I projekteringsfasen är syftet att finna den lämpligaste vägsträckningen inom den 
vägkorridor som lagts fast i vägutredningen. Detta sker genom upprättande av en 
arbetsplan (VägL 15 §). 
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 Arbetsplanen ska redovisa den mark som behöver tas i anspråk för vägprojektet. 
Dels själva vägrättsupplåtelsen, men även sådana tillfälliga nyttjanderätter som 
behövs under byggtiden. Planen ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som 
godkänts av berörda länsstyrelser, samt bl.a. sakägarförteckning och ekonomiska 
kalkyler (VägK 25 §). 
 I det efterföljande byggskedet måste arbetsplanen följas. Endast oväsentliga 
avvikelser från planen får göras (VägL 20 §). 
 
 
Förfarandet vid upprättande av arbetsplan 
Arbetsplanen ska upprättas av väghållningsmyndigheten (VägK 24 §). Vid utarbe-
tandet ska samråd hållas med berörda fastighetsägare – s.k. markägarsammanträ-
den – och myndigheter (VägL 16 §). 
 

För att utföra behövliga mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgär-
der har väghållningsmyndigheten rätt få tillträde till berörda fastigheter (VägL 34 §). 

 
 

 
 
Figur 2: Exempel på kartredovisning i arbetsplan. Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder 
på väg 76, bl.a. anläggande av ny bussvändslinga vid Svanberga. 
 
 
En arbetsplan ska ställas ut för allmänhetens granskning (VägL 17 §). Under ut-
ställningstiden – normalt tre till fyra veckor – kan skriftliga anmärkningar mot 
planen lämnas in till väghållningsmyndigheten. 
 Efter utställelsen överlämnar väghållningsmyndigheten arbetsplanen med ett 
eget och andra inkomna yttranden till Trafikverket (VägK 32 §). Länsstyrelsens 
yttrande är särskilt viktigt. Om länsstyrelsen förordar planen och Trafikverket god-
tar denna, fastställs arbetsplanen av Trafikverket (VägL 18 §). I annat fall hänskjuts 
frågan till regeringens prövning – vilket i praktiken är väldigt sällsynt. 
 I vissa situationer kan förfarandet med utställelse och fastställelse förenklas 
(VägL 17-18 §§). Bl.a. vid ombyggnad av väg behöver en arbetsplan inte ställas ut 
eller fastställas om: 
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� Mark inte behöver tas i anspråk med vägrätt eller tillfällig nyttjanderätt, eller 

� Upplåtelse av vägrätt eller tillfällig nyttjanderätt skriftligen har medgetts av berörda 
fastighetsägare och rättighetshavare (s.k. frivillig vägrätt) 

 
 
Överklagande 
Arbetsplanen är juridiskt bindande – fastställelsen får viktiga rättsverkningar för 
markägare och andra sakägare. Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen kan 
överklagas till regeringen (VägL 75 §). 
 

Överklagandefrekvensen för arbetsplaner är förhållandevis hög. En undersökning av 
samtliga arbetsplaner under perioden 1994-2002 visade att drygt 20 procent av alla pla-
ner som fastställdes under perioden överklagades (Fransson, 2004). Endast fyra procent 
av överklagandena bifölls emellertid av regeringen. 

 
Regeringens beslut är inte överklagbart, bortsett från den möjlighet till överpröv-
ning av formella felaktigheter som ges i lagen om rättsprövning av vissa regerings-
beslut. 
 Alla har inte rätt att överklaga. Enligt förvaltningsrättsliga principer får beslut 
överklagas endast av den som beslutet angår, om det har gått honom emot.4 Nor-
malt krävs att man har någon sakrättslig anknytning till en berörd fastighet – t.ex. 
äganderätt eller nyttjanderätt – eller att man kan föra talan om ersättning för miljö-
skada (buller etc.) enligt MB 32 kap. Naturvårdsverket har i VägL 76 § getts en 
särskild rätt att överklaga Trafikverkets beslut som berör naturvårdsaspekter m.m. 
 

Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) har i två rättsfall prövat behörighe-
ten att överklaga arbetsplaner. I det ena fallet – RÅ 1996 ref. 66 – konstaterades att kla-
ganden visserligen ägde en fastighet, men att denna var belägen ca 240 meter från vägen 
och alltså inte skulle tas i anspråk. Klaganden hade inte heller på annat sätt angivit hur 
han i egenskap av fastighetsägare skulle drabbas av olägenheter. Ansökan om rättspröv-
ning avvisades. 
 I det andra fallet – RÅ 1992 ref. 83 – hade den berörda fastigheten sålts, men sälja-
ren hade ännu inte flyttat till en ny bostad. Regeringsrätten fann dock att samtliga frågor 
mellan parterna gällande fastighetsköpet var slutligt reglerade, varför säljaren inte läng-
re som fastighetsägare berördes av arbetsplanen. Även i detta fall avvisades ansökan om 
rättsprövning. 

 
 

Förstudie � Vägutredning � 
Regeringens 

tillåtlighetsprövning 
� Arbetsplan 

- samråd  MKB  (Endast större trafikleder)  MKB 

  - samråd 
- ev. utställelse 

   - samråd 
- markägarsammanträden 
- utställelse 

      � 

      Ev. överklagande 
till regeringen 

 
Figur 3: Översikt av den fysiska planeringsprocessen för allmänna vägar. 
 

                                                      
4 Se förvaltningslagen (22 §). 
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När arbetsplanen är klar upprättas en bygghandling som främst innehåller tekniska upp-
gifter. Bygghandlingen utgör underlag för byggnadsarbetena och har inga rättsverkning-
ar mot tredje man. Den kan emellertid innehålla ställningstaganden i frågor som behov 
av tillstånd för vattenverksamhet, ledningsomläggningar, lantmäteriförrättningar etc. 
 I vissa fall är det inte väghållningsmyndigheten utan en enskild entreprenör som tar 
fram bygghandlingen. 

 
 
3.2 Markåtkomst – vägrätt m.m. 
 
Mark eller utrymme som behövs för vägen och väganordningarna tas i anspråk med 
s.k. vägrätt. Vägrätten kan uppstå på något av följande sätt (VägL 31 §): 
 

� Vägen har utmärkts på marken och vägarbetena påbörjats med stöd fastställd ar-
betsplan. 

� Vid ombyggnad av väg kan vägrättsupplåtelse även ske genom skriftliga medgi-
vande av fastighetsägare och rättighetshavare. Då fordras i vissa fall inte utställelse 
eller fastställelse av arbetsplanen. 

� Vägrätt kan även uppkomma genom beslut om enskilds väg förändring till allmän. 
 
Man kan notera att det inte fordras någon särskild prövning av själva ianspråkta-
gandet efter det att arbetsplanen är fastställd (jfr expropriationstillstånd och full-
följd i expropriationsmål). En tvångsvis vägrättsupplåtelse sker således med viss 
automatik i och med att vägområdet tillträds för byggarbetena. 
 De befogenheter som följer av vägrätten omfattar: 
 

VägL 30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme 
som behövs för väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. I den mån 
någon inskränkning inte har gjorts i arbetsplanen eller i ett beslut om förändring av en-
skild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens 
ställe 
1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten består, 
och 
2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrym-
met. 

 
Vägrätten är en officialnyttjanderätt som ger väghållaren vidsträckta befogenheter. 
Den gäller med bästa rätt och är obegränsad i tiden. Först när den allmänna vägen 
dras in upphör den (VägL 32 §). För att vara en nyttjanderätt kan man säga att väg-
rätten i materiellt hänseende står äganderätten mycket nära. 
 
 
Inlösen av mark 
Om det för en viss fastighet uppstår synnerligt men som en följd av vägens drag-
ning, ska fastigheten eller den drabbade fastighetsdelen lösas in av väghållaren 
(VägL 56 §). I det fall ett delområde av en fastighet inlöses, kommer det inlösta 
området att utgöra en särskild fastighet – inlösen får då fastighetsbildande verkan. 
 

Synnerligt men kan uppkomma då en stor del av fastigheten tas i anspråk eller då av-
skurna markområden och långa avstånd uppstår, eller om fastighetens bostadshus berörs 
av vägrättsupplåtelsen. 
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Tillfällig nyttjanderätt 
Under byggtiden kan väghållaren behöva ta i anspråk mark för upplag, sidotippar, 
uppställningsplatser, transportvägar m.m. Genom fastställelsen av arbetsplanen kan 
sådana områden tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt (VägL 35 §). 
 
 
Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
I en speciell situation tas inte vägmarken i anspråk med vägrätt. Detta gäller sådana 
allmänna vägar som samtidigt utgör allmän plats i en detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap (VägL 33 §). Markåtkomsten regleras då istället genom plan- och 
bygglagen 6 kap. 
 Markförvärv kan ske med stöd av PBL 6 kap. 13 §, dvs. att kommunen löser in 
marken med äganderätt. Ett alternativt tillvägagångssätt är att genom fastighetsre-
glering föra över marken till en kommunal gatufastighet (FBL 5 kap. 8a §). 
 Om staten är väghållare är kommunen därefter skyldig att upplåta marken till 
den statliga väghållningsmyndigheten (VägL 7 §). Kommunen har rätt till ersätt-
ning för upplåtelsen (VägL 70 §). 
 

Notera att detta endast gäller detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. Om den 
allmänna vägen är utlagd som allmän plats i en detaljplan med enskilt huvudmannaskap, 
uppstår vägrätt i enlighet med VägL 30-32 §§ (jfr PBL 14 kap. 16-17 §§). Detta gäller 
oavsett om Trafikverket eller kommunen är väghållare. 

 
 
3.2.1 Ersättning 
 
Ersättning för upplåtet samt inlöst område ska utgå enligt reglerna i expropriations-
lagen 4 kap. (VägL 55 §), dvs. att markägare och andra rättighetshavare ska kom-
penseras för de ekonomiska skador som ianspråktagandet medför. 
 

Vid vägrättsupplåtelser övergår inte äganderätten till väghållaren. Vägrätten innebär 
ändå en mycket långtgående begränsning av förfoganderätten på obestämd tid. I norma-
la fall utgår därför samma ersättning som om marken förvärvats med äganderätt – trots 
att vägrätten i framtiden kan komma att upphöra när den allmänna vägen dras in, och 
markägaren då återfår marken. 
 I arbetsplanen kan det emellertid anges att vägrätten ska vara inskränkt i vissa avse-
enden (jfr VägL 30 §). Inskränkt vägrätt kan gälla för markområden ovanför en vägtun-
nel eller under en bro. Detta leder givetvis till en lägre ersättning eftersom upplåtelsen i 
dessa fall inte påverkar marknadsvärdet i samma utsträckning som ett totalt ianspråkta-
gande. 

 
Ersättningen utgår som löseskilling, intrångsersättning samt ersättning för annan 
skada. Löseskilling utgår när en hel fastighet tas i anspråk genom inlösen och ska 
motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångsersättning utgår vid inlösen av fas-
tighetsdel eller vägrättsupplåtelse, dvs. när bara en del av fastigheten berörs, och 
ska motsvara den värdeminskning som restfastigheten drabbas av. Därutöver görs 
ett påslag på ersättningen med 25 procent. För den fastighetsanknutna ersättningen 
är influensregeln i ExL 4 kap. 2 § tillämplig. Ekonomiska skador som inte är fas-
tighetsrelaterade – exempelvis flyttkostnader – ersätts genom s.k. annan ersättning. 
 Ersättning ska även utgå för tillfälliga nyttjanderätter och andra skador som 
uppstår under byggtiden (VägL 63 §). 
 

Man kan notera att vägrättsupplåtelsen inte är kopplad till ersättningsfrågan på så sätt att 
ianspråktagande och ersättning avgörs i ett sammanhang. Vid markåtkomst enligt annan 
lagstiftning är detta annars det vanliga förhållandet. När arbetsplanen är fastställd kan 



 14

istället väghållare tillträda marken utan att ens ha inlett förhandlingar om ersättning med 
markägaren. 

 
Om väghållaren och markägaren inte kan enas om vilken ersättning som ska utgå, 
kan talan om ersättningsanspråk väckas hos mark- och miljödomstolen (VägL 
66 §). Mark- och miljödomstolen prövar även frågor om inlösen. Mark- och miljö-
domstolens avgörande kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och 
Högsta domstolen. 
 

I praktiken lyckas väghållare och markägare i mycket stor utsträckning träffa avtal om 
ersättningen. Undersökningar visar att andelen överenskommelser uppgår till minst 95 
procent, se t.ex. Idbrant och Klarin (2005). 

 
Fastigheter som inte är direkt berörda av vägrättsupplåtelsen kan också minska i 
värde till följd av s.k. miljöskador (buller, förfulande utsikt etc.). Ersättning för 
sådana skador kan utgå enligt MB 32 kap. om de inte är bagatellartade. 
 
 

4 Följdåtgärder enligt annan lagstiftning 
 
Ett vägprojekt medför normalt behov av att vidta olika åtgärder för att underlätta 
byggskedet, förbättra vattenförhållandena i marken, ordna anslutningar av enskilda 
vägar samt minska de skador som uppstår till följd av vägens barriäreffekter. Flera 
av dessa åtgärder regleras i annan lagstiftning. 
 
 
4.1 Anläggningsförrättning 
 
Vid ny- eller ombyggnad av allmän väg måste normalt följdändringar göras i det 
enskilda vägnätet. Det kan röra sig om stängning eller flyttning av utfarter, plan-
skilda korsningar, anläggande av nya enskilda vägar m.m. Dessa frågor regleras i 
anläggningslagen, som innehåller bestämmelser om gemensamhetsanläggningar 
och enskilda vägar. 
 Om byggande av allmän väg innebär att enskild väg behöver byggas eller änd-
ras, ska väghållaren påkalla förrättning enligt anläggningslagen (VägL 20a §). 
 I samband med indragning av allmän väg uppstår också ett behov av att ordna 
den enskilda väghållningen. Detta sker normalt genom inrättande av en gemen-
samhetsanläggning. Även i dessa situationer har väghållningsmyndigheten en skyl-
dighet att påkalla anläggningsförrättning (VägL 25 §). 
 I anläggningslagen (18 §) finns en korresponderande bestämmelse som ger väg-
hållaren rätt att ta initiativ till anläggningsförrättning i dessa situationer. 
 
 
4.2 Fastighetsreglering 
 
En allmän väg medför barriäreffekter och kan leda till en försämrad arrondering, 
främst för jord- och skogsbruksfastigheter. För att undanröja, minska eller förebyg-
ga olägenheter och skador till följd av vägrättsupplåtelsen, har väghållaren rätt att 
ansöka om fastighetsreglering enligt FBL 5 kap. 3 §. 
 Det kan t.ex. gälla marköverföringar för att samla fastigheternas markinnehav 
på samma sida om den allmänna vägen. Man kan även tänka sig upphävande och 
nybildning av vägservitut för att lokalisera detta till en ersättningsväg. 
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4.2 Tillstånd till vattenverksamhet 
 
Vägbyggen medför ofta att vattenförhållandena i vägens omgivning påverkas och 
behöver åtgärdas. Markavvattning erfordras för att öka markens bärighet, brofun-
dament ska anläggas i vattenområden, tunnlar medför att inläckande grundvatten 
måste ledas bort etc. 
 Sådana åtgärder utgör vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. och fordrar 
särskilt tillstånd. Vid tillståndsprövningen har en samordning skett mellan väglagen 
och miljöbalken. Enligt MB 11 kap. 23 § ska tillåtligheten av vattenverksamheten 
inte prövas av miljödomstolen om den redan har förutsatts i arbetsplanen. På så sätt 
undviks en dubbelprövning. Däremot kan miljödomstolen i ansökningsmålet ut-
forma de villkor för verksamheten som erfordras. 
 Likaså har väghållaren – genom lagen med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet (2 kap. 4 §) – den rådighet som fordras för att ansöka om och bedriva 
vattenverksamheten. En väghållare har även rätt att ta initiativ till bildande av 
markavvattningssamfälligheter – och kan givetvis även delta i sådana samfällighe-
ter. Bestämmelser om markavvattningssamfälligheter finns i LVV 3 kap. 
 
 
4.4 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
 
Vägbyggnadsprojekt kräver ofta stora mängder grus och krossmaterial. Ibland an-
läggs täkter i anslutning till vägbyggen. Även det omvända inträffar, nämligen att 
massor blir över och måste tas om hand. För detta kan deponier samt kross- och 
sorteringsanläggningar behövas. 
 Alla dessa åtgärder är att anse som miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap., 
och omfattas av de krav på tillstånd och anmälan som framgår av förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
4.5 Ledningsåtgärder 
 
Det är vanligt att olika typer av ledningar förläggs i eller vid sidan av vägmark. Vid 
ombyggnad av vägen måste dessa ledningar ibland flyttas. Enligt huvudregeln är i 
dessa situationer ledningshavaren skyldig att på egen bekostnad vidta de åtgärder 
med ledningen som behövs för att ombyggnaden ska kunna genomföras.5 
 Vilka åtgärder behöver vidtas? Om ledningen har uppförts med stöd av linje-
koncession, kan ny koncession erfordras. Detta fordrar prövning enligt ellagen, 
naturgaslagen respektive lagen om vissa rörledningar. Beroende på formen för 
markupplåtelse kan det vidare fordras nya servitutsavtal eller ledningsförrättning 
enligt ledningsrättslagen. 
 För befintliga ledningar utanför själva vägområdet – men som ändå inverkar 
störande på trafiken – kan länsstyrelsen förelägga ledningshavaren att ta bort led-
ningen (VägL 52 §). Det blir då fråga om samma typ av åtgärder som nämndes 
ovan. 
 
 

                                                      
5 Detta framgår av ellagen (2 kap. 22 §), naturgaslagen (2 kap. 18 §) respektive lagen om vissa rör-
ledningar (10 §). 
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5 Drift av allmän väg 
 
Allmänna vägar ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom un-
derhåll, reparation och andra åtgärder (VägL 26 §). Till drift av väg hör även servi-
ceåtgärder och förbättringsåtgärder. 
 

Typiska driftsåtgärder kan omfatta snöplogning, halkbekämpning, dammbindning eller 
förnyelse av slitlager. 

 
I samma lagrum ställs krav på att renhållning – vilket också är en driftsåtgärd – ska 
utföras. Väghållarens renhållningsskyldighet gäller inte bara själva vägområdet, 
utan även mark inom 25 meter intill parkeringsplats, rastplats eller annan vägan-
ordning. 
 
 
5.1 Vägavgifter 
 
Enligt VägL 29 § kan regeringen besluta att avgifter får tas ut för begagnande av 
väg. Vägavgifter är vanligt förekommande internationellt sett, men har i Sverige 
endast fått en begränsad användning – åtminstone hittills. 

 
För närvarande används vägavgifter bl.a. på Öresundsbron och Svinesundsbron, där av-
gifterna ska täcka anläggningskostnaderna. I Stockholm och Göteborg tas trängselskatt 
ut för att förbättra framkomligheten och miljön, samt bidra till att finansiera invester-
ingar i vägnätet. 

 
 

6 Särskilda bestämmelser om trafiksäkerhet m.m. 
 
Väglagen innehåller ett flertal bestämmelser om vilka tillstånd som erfordras för 
olika åtgärder inom respektive i närheten av ett vägområde. Inom vägområdet är 
det väghållningsmyndigheten som är tillståndsgivare och utanför vägområdet är det 
länsstyrelsen. 
 För vissa frågor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser gäll-
er istället plan- och bygglagens regler. 
 
 
6.1 Reglering av enskilda utfarter 
 
Enskilda utfarter får inte anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens 
tillstånd (VägL 39 §). Detsamma gäller vid ändring av en befintlig anslutning. 
 

Detta kan t.ex. innebära att om ny bebyggelse ska uppföras som fordrar ny utfart, så 
räcker det inte med bygglov enligt PBL. Även tillstånd till ny utfart, enligt VägL, krävs. 
Vid fastighetsbildning är det för övrigt en förutsättning att tillstånd kan erhållas för att 
lämplighetsvillkoret i FBL 3 kap. 1 § ska vara uppfyllt (jfr även FBL 3 kap. 4 §). 

 
Av trafiksäkerhetsskäl kan väghållningsmyndigheten också spärra eller stänga av 
enskilda utfarter till allmän väg (VägL 40 §). 
 Enligt VägL 58 § är fastighetsägaren i de här nämnda fallen berättigad till er-
sättning för de merkostnader som uppkommer genom att utfarten måste utformas 
på ett annat sätt. 
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6.2 Bebyggelserestriktioner m.m. 
 
Inom själva vägområdet fordras väghållningsmyndighetens tillstånd bl.a. för att 
uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar (VägL 43 §). 
 I närheten av vägområdet – inom 12 meter, som i vissa fall av länsstyrelsen kan 
utökas till max 50 meter – krävs länsstyrelsens tillstånd bl.a. för att uppföra bygg-
nader och andra anläggningar, eller att sätta upp ljusanordningar m.m. som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten (VägL 47 §). Notera att bestämmelsen endast 
gäller åtgärder som inte fordrar bygglov. 
 Skyltar, reklam och liknande får inte sättas upp inom 50 meter från vägområdet 
utan länsstyrelsens tillstånd (VägL 46 §). 
 
 
6.3 Ledningsarbeten 
 
Inom vägområdet fordras väghållningsmyndighetens tillstånd för att dra fram led-
ningar samt att utföra arbeten på befintliga ledningar (VägL 44 §). Medgivande 
behövs inte för ledningar som erhållit tillstånd enligt annan lagstiftning, vilket ex-
empelvis är fallet vid linjekoncessioner. En anmälan om ledningsarbetet ska dock 
alltid göras. 
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