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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to clarify property rights for utility lines on municipal 
land. 
 
We have studied literature and from that found out that municipalities and compa-
nies today can use different forms of usufruct contracts, contracts easement or 
apply for a utility easement. Property formations distinct in three dimensions can 
also be applied. In such cases a total ownership instead of a forfeiture of property 
arises.  
 
We have also interviewed representatives from five municipalities in the Stock-
holm area, three line owner companies and the cadastral authority in the Stock-
holm area (Lantmäterimyndigheten). Our interviews showed that a special form of 
usufruct contracts is the most common form of rights to security of tenure for 
lines in general public areas. On other areas owned by the municipality more 
forms of tenure are used but that special form of usufruct contracts is still the most 
common type of tenure. 
 
The interviews also showed those utility easements are not appreciated by the 
municipalities. They generally think that utility easement is too strong in urban 
areas since they are in constant change. 
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Sammanfattning 
 
Kandidatarbetes syfte är att klarlägga vilka rättighetsupplåtelser för ledningar som 
används på kommunal mark.  
 
Vi har genom litteraturstudier kommit fram till att kommunerna och ledningsha-
vande bolag idag kan använda olika former av nyttjanderättsavtal, avtalsservitut 
eller ansöka om ledningsrätt. Tredimensionell fastighetsbildning kan även tilläm-
pas. Då uppkommer en total äganderätt istället för ett partiellt ianspråktagande av 
mark, som de tidigare nämnda rättigheterna ger. 
 
Vi har också intervjuat representanter på fem kommuner i Stockholmområdet, tre 
ledningsägande bolag samt Lantmäterimyndigheten (LM) i Stockholm. Våra in-
tervjuer visade att markavtal (nyttjanderättsavtal) är den mest använda rättighets-
upplåtelsen för ledningar på allmän platsmark. På annan kommunägd mark finns 
även andra rättighetsupplåtelser, men markavtal är vanligast även där.  
 
Intervjuerna visade också att ledningsrätt inte uppskattas av kommunerna. De 
anser allmänt att ledningsrätt är en för stark rättighetsform i tätorter som är i stän-
digt förändring.  
       
 
 
 
 



 

 
 

Förord 
 
Kandidatarbete tog sin början under mitten av vårterminen 2011. Det är ett arbete 
som avslutar det tredje året av totalt fem år på Samhällsbyggnadsprogrammet, 
inriktning Mark- och Fastighetsjuridik på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet 
omfattar 15 högskolepoäng. 
 
Under arbetets gång har vi arbetat mycket med att få tag i kontakter på kommuner 
och företag. Vi fick i ett rätt tidigt skede en liten chock över vårt val av ämne då 
vi insåg ämnets komplexitet. Det blev många utrops- och frågetecken som behöv-
de redas ut innan vi slutligen själva var helt på det klara med vad vi egentligen 
utredde. Vi är nöjda med valet att skriva tillsammans. Vi känner att våra diskus-
sioner med varandra har lett oss till en djupare förståelse. Det är också en stor 
trygghet att ha en vän vid sidan i t.ex. intervjusituationer.  
 
Vi vill tacka vår handledare Peter Ekbäck samt vår trogne vän Olle Nordberg, 
båda på institutionen Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan. 
De har stöttat oss igenom arbetet, gett oss många uppslag till funderingar och löst 
otaliga frågetecken, TACK! Vi vill också tacka Monica Kilebrand och Pontus 
Eriksson som ställt upp som korrekturläsare och kommit med många bra förslag. 
Slutligen vill vi också rikta ett stort tack till kommunerna: Botkyrka, Nynäshamn, 
Stockholm, Sundbyberg och Tyresö, till bolagen: Stockholm Vatten, Skanova och 
Vattenfall samt till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län. 
 
Vi känner att arbetet har gjort oss nyfikna på arbetslivet. Det har varit otroligt gi-
vande att få disponera sin tid och planera sina arbetsdagar på egen hand, att själv 
få ta initiativ till litteraturstudier när kunskapsbristen visar sig, att själv få utreda, 
forska och riktigt djupdyka i ett specifikt ämne! 
 
Stockholm i maj 2011 
 
Maria Jansson och Stina Kilebrand 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det olika sätt att upplåta rätt för ledningar på annans mark. Rätten 
att anlägga ledningar på annans mark kan ledningsägaren få genom civilrättsliga 
avtal, så som servitutsavtal eller nyttjanderättsavtal. Rättigheten kan även till-
komma genom ett myndighetsbeslut. Lantmäterimyndigheten (LM) beslutar då 
om att upplåta ledningsrätt. Val av rättighetsform är inte självklart vilket gör att 
bolag och kommuner ständigt är i förhandlingar med varandra. 
 
I kommunal mark finns det många allmännyttiga ledningar. Kommunen är bero-
ende av dessa ledningar då de kan vara en kommunal angelägenhet. Ledningar 
kan även utgöra ett hinder för kommunen vid exploatering. Allt detta gör att 
kommunens samarbete med ledningsbolagen är viktigt för att bra rättighetsupplå-
telser ska upprättas mellan parterna.      

1.2 Syfte  
Syftet med kandidatuppsatsen är att utreda frågan ”Vilken rättighetsupplåtelse 
upplåts allmännyttiga ledningarna med på kommunal mark?” samt analysera var-
för det ser ut som det gör idag.  

1.3 Metod 
Frågeställningen har brutits ner i delfrågor som vi går igenom fråga för fråga i 
kapitel 4. I teoridelen beskrivs vilka olika upplåtelseformer som är möjliga för att 
tillskapa rättighet för att anlägga ledningar. Undersökningsdelen klargör vilka 
upplåtelseformer som används i praktiken på kommunägd mark. 
 
Teoridelen grundar sig på lag- och litteraturstudier. Avtalsservitut och nyttjande-
rättsavtal är relativt enkla avtal, rent regelmässigt. Ledningsrätt är en mer kompli-
cerad åtgärd, då den är en officialrättighet. Det finns sparsamt med litteratur om 
ledningsrättigheter, vilket fick till följd att stora delar av redovisningen bygger på 
lagtext tillsammans med LM:s egenframtagna lagtolkning ”Handbok LL Led-
ningsrättslagen” och Peter Ekbäcks bok, ”Lagstiftning om ledningar – Särskilt om 
ledningsrättslagen”.   
 
Undersökningsdelen bygger på intervjuer. Intervjuer har skett med representanter 
på fem kommuner i Stockholmsregionen, från tre stora ledningsbolag som arbetar 
med någon eller flera av dessa kommuner samt på LM i Stockholms län. Vi valde 
att använda oss av intervjuer p.g.a. att vi ville få både fakta och åsikter från kom-
munerna. Vi kontaktade även ledningsägande bolag och LM då vi ville få per-
spektiv på kommunernas åsikter. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 går vi igenom vilka olika upplåtelseformer en ledning kan tillskapas 
rätt med. Dessa upplåtelseformer är nyttjanderättsavtal, avtalsservitut, officialser-
vitut och ledningsrätt. Vi går också igenom tredimensionella fastigheter. Tredi-
mensionella fastigheter kan användas av ledningsbolag för att t.ex. tillskapa rätt 
för tillbehör till ledningar.  
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I kapitel 3 presenterar vi ledningskollen.se vilket är en webbtjänst som nyligen har 
startat. Webbtjänsten ska hjälpa bolag och kommuner att ha kontroll på andras 
ledningar. 
 
I kapitel 4 redovisas intervjuundersökningen samt en statistisk undersökning och 
resultatet av dessa.  
 
Kapitel 4 kompletteras av de två sista kapitlen, 5–6. Där diskuteras och presente-
ras slutsatser på undersökningarna.  
 
Arbetet avslutas med bilagor som innehåller intervjufrågor och Sveriges Kommu-
ners och Landstings (SKL) markavtalsmall. 
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2. Markåtkomst för ledning 
 
Markupplåtelse för ledningar kan tillgodoses på flera sätt (Ekbäck, 2007. s. 25). 
Ledningshavaren och markägaren kan ingå ett nyttjanderättsavtal vilket är ett av-
tal som ger ledningshavaren rätt att dra fram ledning i ett visst hänseende. Led-
ningshavaren kan också ingå ett servitutsavtal med markägaren, ett avtalsservitut. 
Innan 1972 års jordabalk (JB) tillkomst kunde ledningsrättighet även upplåtas 
med officialservitut. Sist men inte minst kan ledningshavaren ansöka om led-
ningsrätt, en officialnyttjanderätt. Utöver dessa upplåtelseformer kan tredimensio-
nell fastighetsbildning användas. Tredimensionell fastighetsbildning är en ägande-
rätt som är relativt ny och därmed knappt använd ännu, denna beskrivs i avsnitt 
2.5. Nedan ges en ingående förklaring av upplåtelseformer.  
 

2.1 Nyttjanderätt 
En nyttjanderätt är en begränsad rättighet som gäller mellan person och fastighet 
eller mellan två personer. Att upplåta mark för ledningar är en partiell nyttjande-
rätt, alltså en rätt att i visst hänseende nyttja en fastighet. 
 
Nyttjanderätt regleras i 7 kap. JB. Enligt 7:5 JB kan nyttjanderätt upplåtas för pe-
rioder om 25 år inom detaljplanelagt område och om längst 50 år utanför. Efter 
denna period kan nyttjanderättsavtal förlängas enligt 7:7 JB. En förlängning kan 
ibland ses som en ny upplåtelse och då tillämpas 7:5 JB.  
 
När två parter har avtalat om ett skriftligt nyttjanderättsavtal kan en av parterna, 
eller båda, ansöka om inskrivning i fastighetsregistret. Om en nyttjanderätt skrivs 
in i fastighetsregistret får avtalet sakrättsligt skydd, vilket bl.a. innebär rättsligt 
skydd mot tredje man enligt 7:10 JB. Nyttjanderätter kan dock upphöra att gälla i 
den del av en fastighet som genom en fastighetsreglering frångår den belastade 
fastigheten enligt 7:29 JB trots att de är inskrivna. Genom lagrummen 5:33a fas-
tighetsbildningslagen (FBL) och 7:13 FBL kan förrättningslantmätaren besluta att 
nyttjanderätter ska fortsätta att gälla i den fastighet som regleringen sker till. Nytt-
janderätter kan även upphöra vid exekutiva försäljningar (16 § JB). Nyttjande-
rättsavtal kan vara muntliga men då får avtalen ej skrivas in och kan således aldrig 
få fullt sakrättsligt skydd. 
 
Det finns olika typer av nyttjanderättsavtal. Nedan kommer redogörelse för lägen-
hetsarrende och markavtal, vilka båda är tillämpliga vid ledningsrättsupplåtelse. 

2.1.1 Lägenhetsarrende 

Lägenhetsarrende är en arrendeform, utan formkrav, där arrendatorn får rätt att 
använda mark för andra ändamål än jordbruk och där arrendeupplåtelsen inte fal-
ler under bostadsarrende eller anläggningsarrende (Bengtsson et al., 2007. s. 238). 
Exempel på rättigheter som kan upplåtas med lägenhetsarrende är ledningar men 
även kajplats, tältplats och fotbollsplan. Lägenhetsarrende är ett totalt ianspråkta-
gande av mark. Lägenhetsarrende är relativt oreglerat i JB, endast de allmänna 
reglerna i 7–8 kap. JB (7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätter, servitut 
och elektrisk kraft samt 8 kap. Arrende i allmänhet) är tillämpliga. Lägenhetsar-
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rende omfattas inte av reglerna om indirekt besittningsskydd och blir således en 
svagare upplåtelseform än övriga arrendeformer.  

2.1.2 Markavtal 

Allmänt 
Sverige har avtalsfrihet vilket innebär att var och en har rätt att sluta avtal med i 
princip vilka villkor som helst (ne.se, 2011). De avtal som innebär risk för person-
skada eller miljöförstöring är ej tillåtna. Avtal regleras främst i Avtalslagen.  
 
Markavtal är ett nyttjanderättsavtal. Markavtal är vanliga att använda vid rättig-
hetsupplåtelser för ledningar, dock ger upplåtelseform sämre rättskraft än avtals-
servitut och ledningsrätt. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivare- och intresseorgani-
sation för landets alla kommuner, landsting och regioner (skl.se, 2011). I decem-
ber 2010 presenterade SKL en mall på ett generellt markavtal för ledningsrättig-
hetsupplåtelse i allmän platsmark. Mallen har efterfrågas från flera kommuner och 
ska fungera som en checklista och inspiration när Sveriges kommuner vill för-
handla om rättsupplåtelse för ledningar på sin allmänna platsmark. Mallen har 
tagits fram av SKL, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme AB och Svenska Gasföre-
ningen. De olika organisationerna var överrens om de flesta grundläggande prin-
ciperna i mallen, andra frågor förblev obesvarade och respektive kommun får 
själva förhandla om dessa. Det var sedan den juridiska avdelningen på SKL som 
sammanställde förslaget till mallen. 
 
Trots att många ledningsägare ansöker om ledningsrätt i allmän platsmark så har 
SKL drivit sin tes om att ledningsrätt inte bör upplåtas i allmän platsmark, förut-
om i undantagsfall (ibid.). SKL anser att markavtal ska användas då denna form 
av avtal är mer samhällseffektivt än ledningsrätt på allmän platsmark. SKL menar 
att tätorter är i ständig förändring och att utrymmet under allmän platsmark förde-
las på ett mer optimalt sätt med markavtal.  
 
Målet med SKL:s mall är att kommunernas egna avtal ska bli tydligare (ibid.). 
SKL hoppas på att ledningsanläggningar, genom bättre markavtal, ska kunna för-
ändras i takt med den tekniska utvecklingen och att mallen också ska förbättra 
samarbetet mellan kommuner och ledningsägare. Allt för att minska störningar i 
allmän platsmark för kommunens invånare. SKL hoppas också att deras mall ska 
förbättra kontakten mellan olika ledningsägare då avtalen görs mer enhetliga. 
 
I markavtalsmallen regleras bl.a. kostnadsfördelningen då en ledning ska flyttas, 
de årliga ersättningskostnaderna som ledningsägaren ska betala till kommunen 
och samordningen mellan parterna. Se bilaga D för hela avtalet. 
   

2.2 Avtalsservitut 
Ett avtalsservitut ger rätt för en härskande fastighet att nyttja en tjänande fastighet 
i visst hänseende, enligt 14:1 JB.  Avtalsservitut regleras i kapitel 7 och 14 JB. För 
att ett avtal ska falla under servitutsbenämningen måste vissa rekvisit vara upp-
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fyllda, rekvisiten återfinns i 14:1 JB. De rekvisit som räknas upp är: ändamålsen-
lig markanvändning, i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk samt 
att ändamålet ska vara av stadigvarande betydelse.  
 
Med ändamålsenlig markanvändning menas att nyttan ska överväga kostnaderna. 
Den härskande fastighetens nytta ska överstiga den belastning som faller på den 
tjänande fastigheten. I visst hänseende syftar på att ett servitut inte ska innebära 
ett totalt ianspråktagande. Nyttja betyder rätt att använda, det kan t.ex. var rätt att 
nyttja en väg, en brunn eller i vårt fall, ett utrymme för en ledning. Den härskande 
fastigheten kan också ha rätt att råda över den tjänande fastigheten och vilket be-
tyder att den tjänande fastigheten avsäger sig rätt att använda sin fastighet på ett 
visst sätt. Att på annat sätt taga i anspråk kan ske genom att den härskande fastig-
heten utför något på sin egen fastighet som påverkar den tjänande fastigheten. 
Exempel på detta är utsläpp samt miljöfarlig verksamhet. Slutligen så ska servi-
tutsändamålet vara av stadigvarande betydelse. Den härskande fastigheten ska ha 
ett behov av servitutet, t.ex. vissa allmännyttiga ledningar.  
 
Avtalsservitut gäller för avtalad tidsperiod eller om avtalet är tidsobestämt tills 
båda parterna vill säga upp avtalet. Om ett inskrivet avtalsservitut har löpt ut bör 
en eller båda parterna ta bort inskrivningen från fastighetsregistrets inskrivnings-
del, så att avtalet slutar gälla även mot tredje man.  

2.2.1 Sakrättsligt skydd  

Enligt 14:5 JB upplåts servitut skriftligen av den tjänande fastighetens ägare. Av 
avtalet ska den tjänande och den härskande fastigheten framgå samt servitutets 
ändamål. En av parterna, eller båda, kan ansöka om att skriva in det skriftliga av-
talet hos Inskrivningsmyndigheten. Om servitutet skrivs in i fastighetsregistret får 
avtalet sakrättsligt skydd, vilket bl.a. innebär rättsligt skydd mot tredje man enligt 
7:10 JB. Servitut kan dock upphöra att gälla enligt 7:29 JB, i den del av en fastig-
het som genom en fastighetsreglering frångår den fastighet där rättigheten upplå-
tits. Genom lagrummen 5:33a och 7:13 FBL kan förrättningslantmätaren besluta 
att servitutet ska fortsätta att gälla i den tillträdande fastigheten. Avtalsservitut kan 
även upphöra vid exekutiva försäljningar (16 § JB). Vidare gäller, att om servitu-
tet ger rätt till elektrisk starkströmsledning, får mark inte överföras från en fastig-
het till en annan, utan att ledningsägarens rätt tryggas. Ägaren till en elektrisk 
starkströmsledning får alltså behålla ledningen på samma mark enligt 5:7 FBL.  
Avtalsservitut kan även vara muntliga om de tillkom innan JB:s ikraftträdande 
1972, men då kan servituten alltså inte skrivas in i fastighetsregistret. 
 

2.3 Officialservitut  
Officialservitut är servitut som tillkommer genom myndighetsbeslut. LM har möj-
lighet att bilda officialservitut när ett servitut är av väsentlig betydelse för en fas-
tighet. Innan ledningsrättslagen (LL) kom till kunde officialservitut bildas för led-
ningar, främst med stöd av expropriationslagen (ExL). Officialservitut tar vi inte 
upp mer i arbetet p.g.a. att officialservitut för ledningar ej får bildas efter LL:s 
tillkomst enligt 7:2 FBL.   
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2.4 Ledningsrätt 

2.4.1 Bakgrund  

Det finns en mängd olika ledningar som samhället är helt beroende av t.ex. tele-
ledningar, vattenledningar, avloppsledningar, elledningar, fjärrvärmeledningar 
och telemaster. Ledningarna dras fram över fastigheter. Ledningshavare kan an-
söka om ledningsrätt enligt 1 § LL. Med denna rätt kan ledningshavare anlägga, 
nyttja och underhålla ledningar. Vid en lantmäteriförrättning upplåter en förrätt-
ningslantmätare ledningsrätt även detta enligt 1 § LL. Vid förrättningen avgör 
förrättningslantmätaren vad som ska ingå i rättigheten. Olika ledningar behöver 
olika underhåll. Detta gör att en ledningsrättighet även kan ge ledningshavaren 
rätt till att t.ex. nyttja skogsbilvägar för att komma åt sina ledningar.     

2.4.2 Behov av ny lag 

Många av de starkströmsledningar som finns i Sverige i dag är framdragna med 
servitutsrättighet (SOU 1972:57. s. 27–30). Det pågick diskussioner kring avtals-
servitut innan LL:s tillkomst, där rekvisitet av stadigvarande betydelse ifrågasat-
tes. Diskussionerna ledde fram till att rättssystemet ändå godtog ledningsrättighe-
terna som servitut. Olika ledningstyper har haft olika upplåtelseformer. Länge var 
det vanligt att teleledningar låg med nyttjanderättsavtal och elledningar med av-
talsservitut. VA-ledningar har länge varit i kommunal regi och även varit förlagda 
till allmän platsmark. Detta har gjort att VA-ledningarna inte har behövt ha någon 
rättighet. I de områden vattentillgången varit begränsad, och ledningar har dragits 
över stora avstånd, har vattenlagen använts. Vattenlagen har idag ersatts av miljö-
balken och lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vattenlagen 
ansågs vara relativt omständlig att tillämpa. Själva rättigheten vattenlagen gav kan 
likställas med en evig nyttjanderätt. Innan vattenlagen kom till kunde även expro-
priation användas. Expropriation användes även vid andra ledningsupplåtelser än 
för vattenledningar.  
 
Systemet med att upplåta rätt för ledningar hade länge varit ifrågasatt (ibid.). Re-
dan 1930 upptogs frågan för första gången och därefter var frågan uppe gång på 
gång. Det hade funnits flera svagheter i de äldre upplåtelseformerna för ledningar. 
Problem hade bl.a. uppstått vid exekutiva försäljningar och i samband med relaxa-
tion, nedsättning och dödning av rättigheter. Det största problemet hade dock varit 
att de flesta av de äldre upplåtelseformerna krävde ett avtal, alltså en överens-
kommelse. Detta gjorde att expropriation behövdes tillämpas i alla fall då en 
överenskommelse inte fanns. Expropriationsförfarande var och är fortfarande ofta 
dyra och tidsödande. En ny lag behövdes! 
 
Lagstiftarna hade som riktlinje att finna en rättighet som säkerställde rätten att dra 
fram och bibehålla ledningar (ibid.). Lagen skulle ge ett enkelt, billigt och snabbt 
förfarande och den skulle ge ledningshavaren trygghet samtidigt som den skulle 
värna om fastighetsägarens egendomsskydd.  
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2.4.3 Allmänt om ledningsrätt 

Ledningsrätt är en officialrättighet och tillkommer genom myndighetsbeslut enligt 
1 § LL. Ledningsrätt gäller med bättre rätt än inskrivna rättigheter (Handbok LL, 
2010. s. 9). Enligt 12 § 4 st. LL kan LM i ledningsbeslutet förordna att lednings-
rätt ska få företrädde även framför andra officialrättigheter med undantag endast 
för vägrätt.  
 
Ledningsrätt är ett mellanting mellan servitut och nyttjanderätt (Handbok LL, 
2010. s. 9). Rättigheten tillfaller den juridiska eller fysiska person som äger led-
ningen. Ledningsrätt kan upplåtas mellan person och fastighet eller mellan fastig-
het och fastighet enligt 1 § LL. I detta avseende skiljer sig ledningsrätt från servi-
tut som bara kan upplåtas mellan fastigheter. Ledningsrätt är obegränsad i tid vil-
ket skiljer ledningsrätt från nyttjanderätter.  

2.4.4 Lagens tillämplighet  

Ledningsrätt kan upplåtas för fyra huvudgrupper av ledningar enligt 2 § LL: led-
ningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät för allmänna ändamål, elekt-
riska starkströmsledningar, vatten- och avloppsledningar samt pipelines (ledningar 
som transporterar annat än vatten och avlopp). Enligt 2a § LL kan ledningsrätt 
även upplåtas för kanalisation. Ledningsrätt kan däremot inte upplåtas för led-
ningar som kan upplåtas med stöd av anläggningslagen enligt 2 § 3st LL. Enligt 
3 § LL ingår i begreppet ledning även de anordningar, t.ex. transformatorstationer, 
mobiltelemaster och pumpstationer, som kompletterar ledningarna. 

2.4.5 Åtgärder enligt LL 

LL används för att upplåta rätt för ledningar, nya eller befintliga ledningar (Hand-
bok LL, 2010. s. 10). Ledningsrätt kan omprövas, alltså ändras och upphävas, om 
förhållandena vid tillskapandet av rättigheten har ändrats. Inskrivna servitut och 
nyttjanderätter kan omvandlas till ledningsrätt.      

2.4.6 Prövningsförfarandet 

LM handlägger ledningsrättsansökningar enligt 5 § LL. Vid handläggning av led-
ningsrättsförrättningar enligt 16 § LL tillämpar LM i huvudsak samma prövnings-
förfaranderegler som 4 kap. FBL. En ledningsrättsförrättning kan om den är om-
fattande delas upp på flera olika förrättningar. Enligt 19 § LL ska LM utreda vill-
koren för upplåtelse av ledningsrätt. De ska också göra det tekniska arbete samt de 
värderingar som krävs. LM bör hålla sammanträde med sakägarna och ska vid 
behov samråda med berörda myndigheter.   

2.4.7 Villkor vid ledningsrättsupplåtelse 

Vid ledningsrättsförrättningar skyddas de enskildas och allmännas intresse av ett 
antal villkor. Endast koncessionstillstånd gör att villkor sätts åt sidan enligt 
11 § LL. 
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I paragraf 6–11 §§ LL berörs de villkor som skyddar allmänna och enskilda in-
tressen. Den 6 § kan ses som ett båtnadsvillkor, fördelarna som vinns med upplå-
telsen ska överväga de kostnader den förorsakar. Paragrafen berör också fallet om 
ledningen bör tillgodoses på lämpligare sätt. I 7 § finns förbud mot att upplåta 
ledningsrätt i strid mot de säkerhetsföreskrifter som finns för vissa ledningstyper. 
Planer och bestämmelser regleras i den 8 §. Paragrafen klargör att ledningsrätt ej 
får meddelas i strid mot antagna planer eller i strid mot naturvårdsföreskrifter. 
Följande paragraf, den nionde, avgör hur upplåtelse får ske utanför plan. Då tar 
LM hänsyn till om en upplåtelse kan försvåra markanvändning eller komplicera 
en kommande planläggning. Den 10 § fångar upp de fall som ej faller under 8:e 
eller 9:e §§ och ser till att upplåtelse ej sker om olägenhet för allmänt intresse 
finns. Slutligen regleras koncession i den 11 §. Har ledningshavaren fått konces-
sion för sin ledning ersätter koncessionsbeslutet stora delar av 6–10 §§, men viss 
prövning måste ändå ske.  

2.4.8 Ersättning 

Enligt 13 § LL tillämpas 4 kap. ExL vid beräkning av ersättning vid ledningsrätt. 
Enligt 4:1 ExL kan tre olika typer av ersättning betalas ut: löseskillingsersättning, 
intrångsersättning och övrig ersättning. Tanken med ersättningsbestämmelserna är 
att fastighetsägaren ska vara i samma ekonomiska ställning innan som efter en 
expropriationsåtgärd ägt rum (SOU 2007:29. s. 31–40). LM beslutar om ersätt-
ning vid en ledningsrättsförrättning. Om fastighetsägaren överklagar ersättnings-
beslutet till mark- och miljödomstolen betalas kostnaderna enligt huvudregeln i 
7:1 ExL av ledningshavaren. Enligt 14 § LL är 13 § LL dispositiv. Innebörden är 
att en överenskommelse om ersättning kan ligga till grund vid ett ledningsrättsbe-
slut.  

2.4.9 Ianspråkstagande av mark 

I 12 § LL regleras ledningshavrens rätt att ta i anspråk mark eller annat utrymme 
för ledning och ledningens anordningar, detta får ej ske om synnerliga men upp-
kommer. Enligt 14 § LL är bestämmelsen dispositiv vilket gör att med fastighets-
ägarens godkännande får synnerliga men uppkomma. Detta kan t.ex. inträffa när 
ersättningsfrågan är löst genom en överenskommelse som kompenserar de synner-
liga menen. Trots att en överenskommelse ej skett kan marken ändå tas i anspråk 
enligt 2 § 2st. LL. För att kunna göra det ska ledningen antingen vara av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt eller så ska ledningen erhållit koncessionsbeslut.  

2.4.10 Omvandling till ledningsrätt 

Inskrivna nyttjanderätter och avtalsservitut kan omvandlas till ledningsrätt enligt 
16 § LL. Antingen kan den gamla rättigheten upphävas och en ledningsrätt nyska-
pas eller så kan den gamla rättigheten ligga till grund för en ledningsrättsansökan. 
Vid en ledningsrättsförrättning kan ledningshavaren underlätta förrättningslantmä-
tarens arbete genom att skriva en överrenskommelse med motparten. Överens-
kommelsen kan bestå av ett inskrivet nyttjanderättsavtal eller avtalsservitut mellan 
parterna, då används 16 § LL. Genom att använda lagrummet kan förrättnings-
lantmätaren hoppa över vissa av de prövningar som han eller hon ska göra i vanli-
ga fall då en ledningsrätt ska komma tillstånd. 
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2.4.11 Beslut 

Vid en ledningsförrättning tar LM flera beslut: ledningsbeslut, beslut om tillträde, 
ersättningsbeslut, beslut om kostnadsfördelning och avslutningsbeslut (Ekbäck, 
2007. s. 46–48). Ett ledningsbeslut ska innehålla bl.a. ändamål och beskaffenhet 
med ledningen, vilket utrymme som upplåts, de befogenheter som lednings-
rättsägaren får i och med beslutet och inom vilken tid ledningen ska vara uppförd 
(22 § LL).  

2.4.12 Rätten att överklaga 

Enligt 28 § LL tillämpas samma bestämmelser på ledningsbeslut som på fastig-
hetsbildningsbeslut, därmed blir stora delar av överklagandereglerna i 15 kap. 
FBL tillämpliga. Överklagandetiden är normalt fyra veckor och överklagan sker 
till mark- och miljödomstolen.  
 

2.5 Tredimensionella fastigheter  
 
En ny lagstiftning trädde i kraft i början av år 2004, tredimensionell fastighetsin-
delning (lantmateriet.se b, 2011). Tredimensionella fastigheter avgränsas både 
horisontellt och vertikalt enligt 1:1a 1 pkt. FBL (och även enligt 1:1a 1 pkt. JB). 
Tredimensionell fastighetsbildning kan effektivisera markanvändningen främst i 
tätorter, då det ökar möjligheten att förändra markanvändning både över och un-
der mark. Numera kan det finnas flera fastigheter i en och samma byggnad.  
 
Innan tredimensionell fastighetsbildning tillkom användes bl.a. avtalsservitut för 
att reglera olika användningar i en och samma fastighet. Problemet som uppkom 
var bl.a. att servitut inte kan tillskapas när det inte finns en härskande fastighet 
(regeringen.se, 2011). Användning av avtalsservitut gör att en person inte kan få 
en rättighet att självständigt bruka en enhet på en fastighet. 
 
Tredimensionell fastighetsbildning klargör ägande- och rättighetsbilden mellan 
olika aktörer och privatpersoner, vilka kan äga skilda delar (volymer) av det som 
förut var en och samma fastighet.  
 
Tredimensionell fastighetsbildning kan vara ett alternativ vid rättighetsupplåtelse 
för ledningar. Skillnaden mot de andra upplåtelseformerna, är att tredimensionell 
fastighetsbildning, som upplåtelseform, ger fullständig äganderätt. Enligt 3:1 2 st. 
FBL får tredimensionell fastighetsbildning endast användas om andra åtgärder för 
att tillgodose ändamålet är uteslutna t.ex. ledningsrätt. 
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3 Ledningssamordning – ledningskollen.se  
 
Kapitlet har tagits med p.g.a. att ledningskollen.se uppmärksammats vid ett flertal 
av våra intervjuer. Vissa kommuner och bolag som vi varit i kontakt med använ-
der sig av webbtjänsten i sitt arbete med ledningar. 
 
Ledningskollen.se är en ny webbtjänst som togs i drift i slutet av 2010 (lednings-
kollen.se, 2011). Kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har 
tagit fram webbtjänsten för att minska risken för att ledningar grävs av. Idag kos-
tar det hundratals miljoner kronor varje år för att entreprenörer, vid grävarbeten, 
inte har ordentlig kontroll på ledningar och annan infrastruktur som ligger i mar-
ken. 
  
Tanken med webbtjänsten är att alla som behöver information om ledningar lätta-
re och effektivare ska kunna komma i kontakt med aktuella ledningsägare (ibid.). 
Av säkerhets- och sekretesskäl finns inte informationen om var alla ledningar ex-
akt är placerade på webbsidan, denna information har ledningsägarna själva hand 
om.  
 
Ledningsägarens ledningsnät placeras i kilometerstora rutor på webbsidan, s.k. 
intresseområde (ibid.). När ledningskollen.se får en förfrågan om områden mat-
chas området mot en eller flera kilometersrutor. Detta medför att ledningsägarna 
inte får förfrågningar i områden där de inte är berörda. Systemet sparar tid och 
därmed pengar för ledningsägarna. Webbtjänsten sparar även tid och pengar för 
entreprenörerna då de inte behöver skicka ut förfrågningar till alla ledningsägare 
på orten. Ledningskollen.se trycker dock på att alla bolag i Sverige inte är anslutna 
till webbtjänsten.  
 
Ledningskollen.se fungerar för privatperson, företag och myndigheter (ibid.). För 
att få använda sig av ledningskollen.se ska man skriftligen godkänna användar-
villkoren, därefter bli man registrerad och kan logga in på webbplatsen. Det finns 
olika avtal beroende på om man är ledningsägare eller om man är intresserad av 
ledningsägarnas information. 
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4 Undersökning och resultat 

4.1 Undersökningarnas genomförande 
Vi har intervjuat representanter från fem kommuner i Stockholmsområdet: Bot-
kyrka kommun, Nynäshamns kommun, Stockholms stad, Sundbybergs kommun 
samt Tyresö kommun. Alla de undersökta kommunerna ligger i Stockholmsområ-
det och eftersom vi gärna ville få möjlighet att göra intervjuer på plats. Därmed 
avgjorde avståndet val av kommuner. Resultatet blir därför vinklat för storstads-
regioner. Vi kontaktade även tre ledningsägande bolag, även de med sina huvud-
sätten i Stockholm. Från dem har vi dock fått en mer generell bild för landet i sin 
helhet. Ett av bolagen, Stockholm Vatten, arbetar endast mot en av våra utvalda 
kommuner, Stockholms stad. Bolaget arbetar även mot andra kommuner i Stock-
holmsområdet som vi inte har intervjuat. Vi har också varit i kontakt med LM i 
Stockholm för att få ta del av LM:s tankar kring rättighetsupplåtelser för ledningar 
och speciellt deras syn på ledningsrätt. 
 
Efter intervjuerna sammanställdes anteckningarna och skickades tillbaka till re-
spektive kommun, bolag och myndighet för godkännande. Detta för att få göra 
undersökningen mer tillförlitlig. 
 
Frågorna som ställdes på respektive intervju finns som bilagor till arbetet. Sam-
manfattningar av respektive intervju finns att tillgå från författarna. 
 
För kommunerna har vi sammanställt en mindre statistisk undersökning som visar 
hur många ledningsrätter som upplåtits till förmån för respektive kommun i Ska-
nova respektive Vattenfall under tidsperioden 1990–2010. 
 
När vi i nedanstående text skriver kommunerna avser vi de fem kommunerna vi 
intervjuat: Botkyrka kommun, Nynäshamns kommun, Stockholms kommun, 
Sundbybergs kommun och Tyresö kommun, se figur 1. När vi skriver bolagen 
syftar vi på de tre bolag vi intervjuat: Skanova, Stockholm Vatten och Vattenfall. 

4.2 Presentation av kommunerna 

4.2.1 Botkyrka 

Botkyrka kommun ligger i Stockholms läns 
södra delar, mellan Stockholm och Södertäl-
je (botkyrka.se, 2011). Centralort i kommu-
nen är Tumba. Kommunen har en totalarea 
på 197 kvadratkilometer och där finns 
32 500 bostäder och fler planeras att bygga 
inom kort. I Botkyrka kommun bor ca 
82 000 invånare och kommunens invånaran-
tal ökar stadigt. 

Figur 1: Respektive kommuns belägenhet i 
Stockholms län (balanssport, 2011). 
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4.2.2 Nynäshamn 

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län, längst söderut på halvön Södertörn 
(nynashamn.se, 2011). Centralort i kommunen är Nynäshamn. Kommunen har en 
landarea på 357 kvadratkilometer med ca 26 000 invånare och kommunens invå-
narantal ökar stadigt. 

4.2.3 Stockholm 

Stockholms kommun (Stockholms stad) ligger i den centrala delen av Stockholm 
län (stockholm.se, 2011). Kommunen har en landarea på 188 kvadratkilometer 
och har ca 847 000 invånare. Kommunen expanderar ständigt. 

4.2.4 Sundbyberg 

Sundbybergs kommun ligger även den, i Stockholms läns centrala delar. Central-
ort i kommunen är Sundbyberg (sundbyberg.se, 2011). Kommunen har en land-
area på bara 9 kvadratkilometer och kommunen har ca 39 000 invånare. Kommu-
nen räknar med att befolkningen kommer att växa i takt med den planerade nybe-
byggelsen. 

4.2.5 Tyresö 

Tyresö kommun ligger i Stockholms läns östra delar. Centralort i kommunen är 
Tyresö, vilket även är en tätort inom Stockholms län (tyreso.se, 2011). Kommu-
nen har en totalarea på 102 kvadratkilometer och kommunen har ca 43 000 invå-
nare. 

4.3 Presentation av bolag och lantmäterimyndigheten 

4.3.1 Skanova 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) är ett dotterbolag till TeliaSonera AB 
(Spets, 2011). Aktuella dotterbolag i Sverige, utöver Skanova, heter TeliaSonera 
Sverige AB, TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB samt TeliaSonera Mobile 
Networks AB. Skanova äger ledningar och kanalisationer. 

4.3.2 Stockholm Vatten 

Stockholm Vatten är ett bolag som ägs av kommunerna Stockholm och Huddinge 
(Thimberg, 2011). Stockholm Vatten drar ledningar för vatten- och avlopp samt 
distribuerar vatten. De distribuerar även vatten till spridda fastighetsägare utanför 
Stockholms- och Huddinges kommun bl.a. till kommunerna Botkyrka och Tyresö. 

4.3.3 Vattenfall 

Vattenfall innehar ett flertal koncessionsområden över hela Sverige. Ett av Vat-
tenfalls områden täcker delar av Stockholmsregionen. Kommunerna Botkyrka, 
Nynäshamn, Sundbyberg och Tyresö har Vattenfall som nätägare. I de områden 
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där Vattenfall är koncessionsinnehavare har Vattenfall skyldighet att dra elled-
ningar till alla som vill bli kunder. 

4.3.4 Lantmäterimyndigheten 

LM är en statlig myndighet, placerad under Socialdepartementet, (lantmateriet.se 
a, 2011). De ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och är även inskriv-
ningsmyndighet sedan mitten av 2008. Enligt 1 § LL är det även LM som beslutar 
om ledningsrätt. 

4.4 Statistisk undersökning – ledningsrätter 
Som nämnt i avsnitt 4.1 har en statistisk undersökning sammanställts. Undersök-
ningen visar hur många ledningsrätter som upplåtits mellan respektive kommun 
och Skanova samt mellan respektive kommun och Vattenfall under tidsperioden 
1990–2010. 
 
Vi vill poängtera att undersökningen är behäftad med osäkerhet. Osäkerheten be-
ror bl.a. på att ledningsbolag köper upp varandra, vilket gör att fastighetsregistret 
inte alltid visar rätt ledningsägare. 

4.4.1 Resultat av den statistiska undersökningen 

Mellan åren 1990–2010 har Skanova och Vattenfall bildat ett antal ledningsrätter i 
kommunerna Botkyrka, Nynäshamn, Stockholm, Sundbyberg och Tyresö. Figur 2 
visar antal ledningsrätter som Skanova och Vattenfall bildat i respektive kommun. 
Figur 3 visar antal ledningsrätter per km2 kommunägd mark. Figur 2 och figur 3 
ska ge läsaren en bild av hur vanligt ledningsrätt är på kommunägda fastigheter.  
 
Diagrammen visar att det har tillskapats fler ledningsrätter för Vattenfall än för 
Skanova i kommunerna under tidsperioden. Läsaren kan notera Vattenfalls siffra i 
Sundbybergs kommun i figur 3 vilken är mycket högre än resterande siffror. Fi-
gur 2 ger en antydan av att både Skanova och Vattenfall har tillskapats många 
ledningsrätter i Stockholm men studerar läsaren figur 3 så ger den ett mindre an-
märkningsvärt resultat.       

 

 

 

 

 Figur 2: Antal ledningsrätter 

Figur 3: Antal ledningsrätter som upplåtits för Skanova 
och Vattenfall per km2 i respektive kommun under 
tidsperioden 1990–2010 (Jansson & Kilebrand, 2011) .  

Figur 2: Antal ledningsrätter som upplåtits för Skanova och Vat-
tenfall i respektive kommun under tidsperioden 1990–2010 (Jans-
son & Kilebrand, 2011) .  
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4.5 Intervjuundersökning 

4.5.1 Upplåtelseform 

I detta avsnitt presenteras vilken form av rättighetsupplåtelse kommunerna och 
bolagen använder för ledningar. Vi ska också presentera deras syn på inskrivning i 
fastighetsregistret samt återge några kommentarer kring SKL:s markavtalsmall, se 
bilaga D. 
 
Form av upplåtelse 
När det gäller allmän platsmark använder sig kommunerna mestadels av markav-
tal, markupplåtelseavtal och markförläggningsavtal. Avtalen har olika namn men 
till innehåll är de likvärdiga nyttjanderättsavtal. I nedanstående text benämner vi 
avtalen som markavtal. Kommunerna föredrar markavtal därför att de anser att 
denna rättsfigur är flexiblare än andra rättsfigurer. Flera av de intervjuade kom-
munerna menar att markavtal är den bästa upplåtelseformen för ledningar idag. 
Kommunernas markavtal är utformade på olika sätt. Vissa kommuner tycker att 
de har lyckats avtala fram en bra fördelning av flyttkostnader och andra kommu-
ner anser att de har lyckats bättre med andra delar av avtalen. 
 
I Stockholms stad ger avtalen ledningshavaren rätt att lägga ledningar i all mark 
som ägs av staden. Detta kan ses som en stor frihet för bolagen. Trots risken från 
kommunens sida, placerar bolagen i regel alla ledningar på allmän platsmark, där 
kommunen helst vill ha ledningarna. 
 
Botkyrka kommun tycker att fördelarna med markavtal är just flexibiliteten. Bot-
kyrka kommun menar också att markavtal är mer kostnadsrättvisa än ledningsrät-
ter. Nynäshamns kommun tycker att kommunen har mer att säga till om vid mark-
avtal än vid andra rättighetsupplåtelser. Nynäshamn anser också att markavtal är 
lätta att hantera rent administrativt, vilket är en fördel. Sundbybergs kommun po-
ängterar att staden är i ständig förändring och att en starkare rättighet än markav-
tal vore förödande för staden ur ekonomisk synvinkel. Tyresö kommun anser att 
rättighetsupplåtelsen är trygg och effektiv. Tyresö kommun menar liksom Sund-
bybergs kommun, att de ogärna vill låsa fast sin mark. Tyresö kommun arbetar 
aktivt för att endast ha markavtal med sina avtalspartner. 
 
Som en följd av att kommunerna föredrar markavtal på allmän platsmark har även 
bolagen markavtal. De har dock lite olika åsikter om denna typ av avtal är bra 
eller ej. 
 
Skanova har ett generellt markavtal med varje kommun. Markavtalen gäller för 
alla ledningar som finns i kommunens mark och avtalet omfattar automatiskt även 
sådana ledningar som nyanläggs. En rättighet behöver allstå inte sökas på nytt för 
varje ny ledning som Skanova vill anlägga. Skanova menar att de flesta kommu-
ner är mycket tydliga med sitt ogillande mot ledningsrätt i allmän platsmark och 
han tror att om Skanova skulle ansöka om ledningsrätt så skulle en konflikt upp-
komma mellan parterna. Skanova undviker därför att ansöka om ledningsrätt och 
håller sig till sina markavtal. Även Vattenfall har markavtal. Deras markavtal är 
utformade så att de kan ligga till grund för ledningsrättsansökningar. Vattenfall är 
i förhandlingar med flera kommuner om markavtalens utformning. 
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Omarbetning av markavtalen 
Markavtalen är ofta gamla och flera av kommunerna skulle vilja omarbeta sina 
avtal. I några kommuner pågår en omarbetning av de gamla avtalen och i andra 
kommuner finns önskan om detta. Flera av kommunerna menar att det vore bra att 
ha mer generella markavtal som används mot alla ledningsägare. 
 
Tyresö kommun håller på att skriva om sina avtal. De har börjat göra ett generellt 
markavtal för varje ledningstyp. Avtalen för elledningar samt fjärrvärmeledningar 
är snart färdigarbetade. Markavtalen kommer att leda till att Tyresö kommun be-
handlar sina ledningsägare mer konsekvent än vad de gör idag. 
 
I Nynäshamns kommun finns just detta problem med att olika avtal används med 
olika ledningsägare. Kommunen säger att problemet beror på personalomsättning, 
vilket leder till att olika avtal upprättas gång på gång. Kommunen skulle gärna 
vilja skapa ett väl genomarbetat avtal som de sedan kan använda till alla rättig-
hetsupplåtelser i kommunens mark. Speciellt skulle kommunen vilja skapa en 
likartad ersättningsform för alla bolag. Till ett sådant arbete saknas både tid och 
pengar. Westring på Stockholms stad anser att deras avtal har flera brister idag 
och hon skulle gärna se att stadens markavtal omarbetas. Speciellt menar West-
ring att kostnadsfördelning vid omläggning av ledningar och även den standard en 
ledning ska få när den omläggs, borde omregleras. Men hon tror inte att om-
reglering kommer ske. 
 
Hur länge gäller markavtal? 
Markavtalen är vanligen tidsbegränsade, där tiden varierar mellan 5–25 år. Ned-
anstående siffror gäller inte generellt för alla avtal i kommunerna men de är siffror 
som ger läsaren en uppfattning om hur tidsbegränsningarna ser ut i respektive 
kommun och bolag. 
 
I Botkyrka varierar tidsbegränsningen mellan 5–15 år. Markavtalen i Nynäshamns 
kommun gäller ofta för längre perioder än avtalen i Botkyrka kommun, t.ex. 25 år. 
Sedan förlängs avtalen automatiskt med 10 år åt gången tills någon av parterna 
säger upp avtalen. I Stockholms stad gäller avtal till en viss avtalad tidpunkt. 
Ibland sker en tyst förlängning av avtalen, i andra fall skrivs tilläggsavtal som 
anger nya datum. I Tyresö kommun är markavtalen tidsbegränsade till 10 år och 
avtalen förlängs med 5 år i sänder med 3 års uppsägningstid. 
 
Skanovas markavtal är tidsbegränsade till ca. 25 år och avtalen förlängs med t.ex. 
5 år åt gången, om de inte sägs upp. Stockholm Vattens markavtal gäller i 10 år 
och förlängs sedan med 2 år åt gången. Förlängning brukar inte användas då 
Stockholm Vatten ofta omvandlar sina markavtal till ledningsrätter. 
 
Andra upplåtelseformer som kommunerna och bolagen använder 
Botkyrka kommun använder sig främst av markavtal både inom och utanför de-
taljplanelagt område. De har också ett fåtal ledningsrätter. Ledningsrätt har bl.a. 
upplåtits för ett par stora stamledningar som går genom kommunen. 
 
I Nynäshamn kommun är ledningar upplåtna med olika rättigheter beroende på 
om det är inom eller utanför tätort. Inom tätort på allmän platsmark är ledningar 
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upplåtna med markavtal, vilket nämnts tidigare. Inom tätort på kvartersmark, samt 
utom tätort är ledningar oftast upplåtna med avtalsservitut eller ledningsrätt. 
 
Stockholm vatten har ett par avtalsservitut och några lägenhetsarrenden. När ny-
exploateringsprojekt äger rum ansöker Stockholm Vatten om ledningsrätt från 
början, istället för att gå via ett avtal. När de ansöker om ledningsrätt från början 
kan samverkan ske tillsammans med andra ledningshavarna (t.ex. Fortum och 
Skanova) samt byggherren vilket gör att en förrättning blir smidigare och mindre 
kostsam. 
 
Skanova har sedan lång tid tillbaka använt sig av markavtal. Men Skanova har 
också en del ledningsrätter. Vattenfall har på allmän platsmark främst markavtal 
men även ledningsrätt i vissa kommuner. På övrig mark som kommunen äger har 
de, förutom markavtal och ledningsrätt, även servitut. 
 
Inskrivning i fastighetsregistret 
När avtal skrivs in i fastighetsregistret får avtalen en starkare rättskraft. Därför 
skriver kommunerna sällan in sina markavtal. Stockholms stad anser att lednings-
arbetet blir ohanterligt om rättigheterna ska skrivas in.  Nynäshamns kommun 
menar att de gärna undviker den belastning som inskrivningen ger i form av mas-
sa pappersarbete. I Tyresö kommun varierar det däremot om inskrivning sker. 
Ofta beror det på vilken typ av anläggning avtalet gäller. Avtalen för masterna får 
t.ex. skrivas in av operatören om operatören vill det enligt Larsson på Tyresö 
kommun. Både Skanova och Vattenfall skriver in rättigheter. Stockholm Vatten 
använder sig mest av ledningsrätt vilket gör att de inte använder sig av inskriv-
ning. 
 
SKL-avtal 
Som vi skrivit tidigare, har SKL arbetat fram en mall till ett markavtal som ska 
användas som stöd för kommunerna. Stockholms stad anser inte att avtalet berört 
de problem som staden anser är de centrala problemen. SKL:s avtalsförslag klar-
gör inte vad som ingår i rättigheten och inte heller hur delaktiga ledningshavarna 
ska vara vid ledningsflyttningar. Avtalsmallen reglerar inte heller kostnadsfördel-
ningen, vilken är särskilt central för en sådan expanderande kommun som Stock-
holm. I Botkyrka kommun används avtalsmallen som referens och checklista, men 
de arbetar själva fram egna avtal. Sundbybergs kommun säger att de ännu inte 
använder sig av SKL:s mall och att de inte har tagit ställning om de ska börja an-
vända den. Avtalsmallen påminner dock om det markavtal Sundbybergs kommun 
har gentemot bredbandsbolagen. I Tyresö kommuns omarbetning av markavtal 
har de tagit del av flera olika färdiga avtal och även avtalsmallar såsom SKL:s. 

4.5.2 Ersättning vid rättighetsupplåtelse för ledningar 

Ersättning för ledningsrättighet 
Vid ledningsrättsupplåtelser betalar rättighetshavaren oftast en ersättning till 
kommunerna. I kommunerna Botkyrka, Sundbyberg och Tyresö betalar lednings-
havarna en löpande kostnad per löpmeter ledning. I Stockholms stad betalar led-
ningshavarna en löpande ersättning, precis som kommunerna ovan. Systemet 
bygger på att ledningshavarna ska redovisa när de lägger ny ledning. Det har blivit 
vissa problem med ersättningsformen för Stockholms stad eftersom ersättningen 
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betalas, just per löpmeter ledning och inte per löpmeter ledningssträckning. For-
tum distribution AB kan ha tre parallellt liggande ledningar och blir därmed 
tvungna att betala tre gånger mer än t.ex. Fortum Fjärrvärme som bara har en led-
ning. Fjärrvärmeledningar har en mycket större diameter än elledningar men led-
ningens storlek tar Stockholms stads markavtal ingen hänsyn till. Som vi nämnt 
tidigare är Nynäshamns kommun inte konsekvent med avtalsinnehåll och därmed 
inte heller med den ersättning de kräver av olika ledningshavare. 
 
Skanova betalar oftast ut en årlig ersättning till kommunen, beräknat utifrån invå-
narantalet, alltså en ersättning per invånare och år. Beloppet räknas upp med index 
en gång per år. Systemet kan anses som ett aningen föråldrat enligt Spets på Ska-
nova, men det är fortfarande det vanligaste ersättningssystemet. En fördel med 
systemet är att det är administrativt enkelt. Det förekommer också att Skanova 
betalar ut ett årligt fast belopp som enbart indexuppräknas, vilket också är enkelt 
administrativt. Det lite mer komplicerade utbetalningssättet är per längdmeter 
ledning, vilket ger mer jobb. 
 
Förenklat betalar Skanova principiellt ofta tre olika ersättningar. Det är en nytt-
janderättsavgift som ska täcka kommunens merkostnader p.g.a. den belastning 
ledningarna och nyttjanderätten ger, en schakttillståndsavgift, vilket är en admi-
nistrativ kostnad för tillståndshanteringen samt en ersättning för den fördyring av 
det framtida beläggningsunderhållet som kan bli följden av schakt i asfalterade 
ytor. I vissa avtal är ersättningarna ”sammanbakade” i en ersättning för allt, i 
andra betalas de var för sig. 
 
I vissa kommuner använder Vattenfall fortfarande de avtal som har sin grund i de 
avtal som fanns när många kommuner hade egna energibolag, detta för att kom-
munerna vill fortsätta använda avtalen. Vattenfall anser dock att avtalen är föråld-
rade och inte fungerar nu när ett utomstående bolag är ledningsansvariga. Vatten-
fall tycker bl.a. att ersättningsbestämmelserna borde ha sin grund i ExL, vilket de 
gamla avtalen inte har. 
 
Flyttningskostnader 
Kommunerna anser överlag att flyttningskostnader är ett stort problem. Med flytt-
ningskostnader menas de kostnader som uppkommer när ledningar behöver om-
förläggas till andra platser, t.ex. vid exploatering eller vägbyggnationer. I Botkyr-
ka kommuns markavtal står det att flyttkostnader från början helt ligger på kom-
munen, men ju lägre tid som går från upplåtelsedagen desto mer betalar lednings-
havaren. Detta gör att kommunen efter en längre tid har möjlighet att ändra mark-
användningen till en då lägre kostnad för kommunen. Det är just denna del i Bot-
kyrkas markavtal som Stockholms stad skulle vilja omförhandla i sina markavtal, 
men till en sådan omförhandling krävs både tid och pengar. 
 
När Stockholm Vattens ledningar ska flyttas på Stockholms stads mark, ska 
Stockholm Vatten stå för den standardhöjning som följer av flytten. Praxis har 
länge varit att Stockholm Vatten betalar 25 procent av kostnaderna, resterande 
75 procent bekostar Stockholms stad. Stockholms stad flyttar få ledningar av de 
ledningar som förläggs på kommunens mark. Kostnaden för ledningsflyttningar är 
en bråkdel av exploateringskostnaderna, men summan ökar markant varje år i 
Stockholms stad. 
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Genberg på Sundbybergs kommun tycker att det känns orättvist mot kommunen 
att kommunen ska bli tvungen att stå för flyttningskostnader helt ensam när de 
exploaterar nya markområden. I vissa av Sundbybergs kommuns avtal har de 
lyckats förhandlat över delar av flyttningskostnaderna med årens gång, på bola-
gen. Sundbybergs kommun har t.ex. ett avtal med Skanova, där Skanova betalar 
hela flyttningskostnaden när fem år har passerat från upplåtelsedagen. 

4.5.3 Arbetskarta med ledningar samt användningen av u-områden 

I varje kommun finns system för att kontrollera var ledningar upplåts och finns på 
kommunens mark. Systemen skiljer sig åt relativt mycket hos de olika kommu-
nerna och bolagen. I vissa kommuner verkar ledningarna var av större intresse än i 
andra kommuner. Ledningskollen.se, som vi behandlat i kap. 3, används i vissa 
kommuner. Vi har försökt ta reda på hur stora delar av kommunerna som är de-
taljplanelagd och hur frekvent de i detaljplanerna använder u-områden för led-
ningar.  
 
Ledningskarta samt ledningskollen.se 
Många kommuner och bolag använder sig av arbetskartor. Kartorna är tänkta att 
användas i det dagliga arbetet och är inte alltid korrekta, exakta och uppdaterade. 
En samlingskarta är en karta som är mer exakt. I Stockholms kommun är Stock-
holm Vatten ansvariga för att upprätthålla en samlingskarta. 
 
I Botkyrka kommun används en arbetskarta. När kommunen ska vidta någon åt-
gärd på sin mark kontaktar de respektive bolag för att inhämta information om 
deras ledningar. Det är reglerat i markavtalen med respektive bolag att bolagen är 
skyldiga att skicka den information som kommunen efterfrågar inom ett par dagar. 
Botkyrka kommun anser att det positiva med systemet är att kommun inte är an-
svarig för informationssammanställning från alla ledningshavare på kommunens 
mark. Det negativa med att ha en arbetskarta istället för en samlingskarta är att det 
blir svårt att snabbt kontrollera var ledningar finns och att det då kostar pengar. 
Botkyrka kommun använder sig inte av ledningskollen.se idag, men de utesluter 
inte möjligheten att de kan tänkas börja använda den framöver. 
 
I Nynäshamns kommun registreras VA-ledningar både digitalt och analogt (kom-
munen har ett kommunalt VA-bolag). Kartbilden säger var ledningarna går men 
det går inte att se med vilken upplåtelseform respektive ledning har eller vem som 
är ledningshavare. Den informationen återfinns istället i kommunens fastighetsar-
kiv. I det arkivet går det att göra sökningar på fastigheter och det visas då vilka 
belastningar som tynger aktuella fastigheter. Systemets svaghet är när fastigheter 
är stora och sökaren endast är intresserad av ett delområde, då måste rättigheter 
som ej rör delområdet uteslutas. Andra ledningar upplåts som tidigare nämnt med 
markavtal. Tidigare fördes markavtalen in med ett ungerfärligt läge på en karta. 
Nynäshamns kommun slutade att göra detta p.g.a. tidsbrist men kommunen funde-
rar på att återinföra systemet, då de känner att det finns ett behov av att veta var 
dessa ledningar ligger. Nynäshamns kommun har istället en lista med alla led-
ningshavande bolag på kommunens mark. Kommunen kontaktar alla bolagen när 
de ska vidta en åtgärd på kommunens mark. Systemet fungerade bra förr, när det 
egentligen bara fanns tre bolag som hade ledningar på kommunens mark: telever-
ket, elverket och VA-verket. Idag finns det en uppsjö av bolag som har ledningar i 
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Nynäshamns kommun vilket gör undersökningsarbetet mer omfattande och såle-
des mer tidskrävande. 
 
Stockholms stad använder en arbetskarta på vilken endast Skanovas ledningar 
saknas. Som nämnt tidigare ansvarar Stockholm Vatten för att upprätthålla en 
samlingskarta för Stockholms stad. När Stockholms stad behöver tillgång till in-
formation om ledningars placering eller ägare, kontaktar de således Stockholm 
Vatten. Samlingskartan är sekretessbelagd och det är bara ytterst få som har till-
gång till den. När Stockholms stad begär ett utdrag ur kartan får de bara en karta 
över ett specifikt område. Stockholms stad är en av de kommuner som verkar ha 
bäst kontroll på sina avtal. Westring på Stockholms stad använder sig inte av led-
ningskollen.se men hon vet inte om andra på kommunen gör det. 
 
Sundbybergs kommun har en digital samlingskarta med de flesta av ledningarna 
som finns på kommunens mark. Det finns ett par bolag som inte vill delta i denna 
karta, t.ex. Norrvatten. Detta ger extrajobb när kommunen vill exploatera nya om-
råden. De blir då tvungna att kontakta de bolag som ej är med på samlingskartan, 
för att höra efter om några av deras ledningar berörs på det specifika markområ-
det. Sundbybergs kommun behöver på så sätt bara kontakta ett fåtal ledningsbo-
lag. De har det alltså lättare än vissa av de andra kommunerna som måste kontakta 
alla ledningshavande bolag i sina kommuner. Även Tyresö kommun har en sam-
lingskarta över alla ledningar i kommunen. Vid t.ex. nyexploatering använder de 
kartan tillsammans med webbtjänsten ledningskollen.se. På ledningskollen.se kan 
kommunen få ta del av en sammanställd karta med över 254 olika ledningshava-
rens ledningar. 
 
Nynäshamns kommun har hört talas om ledningskollen.se men är inte bekanta 
med den. Holmberg och Nilsson på Nynäshamns kommun ifrågasatte sekretessen 
hos ledningskollen.se, eftersom de vet att t.ex. Skanova har relativt strikta regler 
när de lämnar ut kartor med sina ledningar. Nynäshamns kommun måste skriva på 
avtal, där de bland annat lovar att förstöra efterfrågade kartor efter att de tagit del 
av informationen. 
 
Skanova har en noggrann dokumentation över alla sina ledningar. På landsbygden 
har de fastighetskartan som bakgrund och i mer bebyggda områden har de den 
kommunala primärkartan som bakgrund. Genom kartorna kan sökaren komma åt 
varje fastighet som passeras av olika ledningar. Det går också att komma åt fas-
tighetsregistret. 
 
När Skanova ska lägga nya ledningar i Stockholms kommun beställer Skanova en 
samlingskarta från Stockholm Vatten. I övriga kommuner varierar förfarandet 
med samordning av heltäckande samlingskartor. Ofta finns det reglerat i en kom-
munal anvisning hur det ska gå till. Skanova är anslutna till ledningskollen.se och 
är även ett av de drivande bolagen bakom sajten. 
 
Stockholm Vatten har ett GIS-system över sina egna ledningar. Varje ledning är 
inmätt och dokumenterad i databasen. I framtiden skulle programmet kunna ut-
vecklas med klickfunktioner på ledningarna för att komma åt information om re-
spektive ledning. I dagsläget används programmet bara till att se var ledningarna 



 

20 
 

finns. För att komma åt information om t.ex. vilken rättighet ledningen är upplå-
ten med måste kontroll ske i fastighetsregistret. 
 
Vattenfall använder sig av ett registreringssystem som heter Netbas. Vissa av Vat-
tenfalls ledningar är inmätta med koordinater, de äldre ledningarna är däremot 
bara inlagda på ett ungefär. 
 
Vattenfall är anslutna till ledningskollen.se och var även med i försöksperioden 
som genomfördes i Uppsala hösten 2007. Vattenfall tycker att ledningskollen.se är 
en bra informationssajt men de anmärker på att sajten inte är heltäckande, då långt 
ifrån alla ledningshavare är anslutna. 
 
Användningen av u-områden 
Uddén på Botkyrka kommun uppskattar att 20–25 procent av Botkyrka kommun 
är detaljplanelagd. Vid nyexploatering i Botkyrka kommun tillskapas u-områden 
för befintliga ledningar som ska ligga kvar. Det tillskapas också u-områden för 
nya ledningar som behövs för utbyggnad av områden. Om det däremot dras nya 
ledningar genom ett redan detaljplanelagt område är det inte säkert att befintliga 
u-områden följs. I Nynäshamns kommun vill kommunen att bolagen placerar sina 
ledningar på fastlagda u-områden men det brukar inte uppstå några problem när 
ledningarna behöver ligga på andra platser om det inte strider väsentligt mot plan. 
Bolagen är remissinstanser så även de har möjlighet att påverka u-områdens pla-
ceringar. Nästan hela Stockholms stads tätort och två tredjedelar av Sundbybergs 
kommun är detaljplanelagda. Både i Stockholms stad och i Sundbybergs kommun 
använder kommunerna sig av u-områden på kvartersmark. Om det bildas 
u-områden i planarbetet i Stockholms stad säkerhetsställs rättigheterna i u-
områderna senare med avtalsservitut eller nyttjanderätt. Nästan hela Tyresö kom-
mun omfattas av antingen detaljplan, nationalpark eller naturreservat. Kommunen 
är noga med att placera ledningar i avsatta u-områden. 
 
Skanova är oftast en av remissinstanserna när nya detaljplaner tas fram. Detta gör 
att de t.ex. kan bevaka sina ledningar i planprocessen och påverka var u-områden 
placeras. Skanova använder sig av u-områden om de finns, i annat fall placerar de 
ledningarna där det faller sig naturligt. I tätorterna ligger det mesta nätet i gatu-
mark, vilket är allmän platsmark och inte den marktyp där u-områden tillskapas 
mest frekvent. Stockholm Vatten är även de en av remissinstanserna. Stockholms 
stad (och även Huddinge kommun) lyssnar oftast på Stockholm Vattens åsikter 
men det händer att kommunerna missar, alternativt struntar i, vissa av Stockholm 
Vattens synpunkter. Detta kan enligt Thimberg på Stockholm Vatten bero på att 
kommunen saknar kunskap i byggtekniska lösningar och helt enkelt inte förstår att 
kommunens alternativa ledningsdragning kostar mycket mer. 

4.5.4 Vad händer med gamla ledningar 

Ledningar nyanläggs och moderniseras och funderingar väcks kring vad som hän-
der med gamla ledningar som tagits ur bruk och de rättigheter som ledningarna 
var upplåtna med.  
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Ledningar som är tagna ur bruk 
Botkyrkas kommuns markavtal säger att ledningsägaren ska ta bort ledningar som 
upphör att användas om markägaren begär det. Kommunen brukar inte begära 
detta vilket gör att ledningarna ofta ligger kvar. I Nynäshamns kommun får led-
ningar också oftast ligga kvar. Det vanliga är att en ny ledning läggs ner bredvid 
den gamla ledningen och att den gamla används ända tills den nya är helt klar. På 
dokumentationskartan kryssas ledningar som inte används. Nynäshamns kommun 
säger spontant att de skulle vilja att ledningar som inte används tas bort men de 
har inte reglerat det i sina avtal och de ser egentligen inget praktiskt bekymmer i 
att ledningarna ligger kvar. 
 
Även i Stockholms stad och i Sundbybergs kommun ligger gamla ledningar kvar. 
Liksom i Nynäshamns kommun blir gamla ledningar överkryssade på Stockholms 
stads arbetskarta. Detta för att kommunen ska veta att ledningen ej är skyddsvärd 
längre. Ibland tas de gamla ledningarna bort när områden t.ex. ska exploateras 
med ny bebyggelse, men ledningarna kan också ligga kvar och användas som 
krossmassor. Miljöfarliga ledningar är ledningshavarna tvungna att gräva upp och 
frakta bort. Självfallet betalas detta av ledningshavaren och är reglerat i stadens 
markavtal. I Sundbyberg har ledningsbolagen ingen skyldighet att ta bort ledning-
arna. I Tyresö kommun vill däremot kommunen att gamla ledningar plockas bort 
när de upphör att användas. 
 
Skanova låter ledningar som inte vållar problem ligga kvar. De ledningar som de 
brukar ta bort när de tas ur bruk, är sjökablar samt ledningar som ligger i kanalisa-
tion. 
 
Stockholm Vatten menar att det väldigt sällan händer att en ledning inte ersätts av 
en ny ledning. Ledningen läggs ner med samma rättighet som gällde för den gam-
la ledningen. 
 
När Vattenfalls markförlagda ledningar upphör att användas rådgör Vattenfall 
med respektive kommun om ledningarna ska få ligga kvar eller om de ska tas 
bort. Om ledningarna innehåller miljöfarliga ämnen tar Vattenfall bort dem, an-
tingen direkt om ämnena kan läcka ut och om inte, när kommunen önskar det. 
Luftledningar raserar Vattenfall och de återställer även marken, alltså fyller igen 
stolphål m.m. 
 
LM anser att det kanske inte nödvändigtvis är någon nackdel att ledningarna får 
ligga kvar i marken. De tar upp exemplet när ledningar ligger i vatten och där mil-
jön skadas mer av att ledningarna tas upp än vad miljön skadas av att ledningen 
ligger kvar. 
 
Rättigheter för ledningar som tagits ur bruk 
Botkyrka kommuns markavtal pekar sällan på en specifik ledning utan avtalen 
gäller för alla ledningar ett ledningsbolag har i kommunens mark. Detta gör att 
avtalen ej faller, eller att inskrivning av avtalet bör tas bort, när någon enstaka 
ledning tas ur bruk. 
 

I Sundbybergs kommun kan gamla nyttjanderättsavtal och även gamla avtalsservi-
tut bli kvar i fastighetsregistret p.g.a. att ingen säger till att rättigheten har upp-
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hört. Detta medför att rättigheterna fortsätter att belasta fastigheter i onödan. 
Sundbybergs kommun låter LM utreda vilka rättigheter som finns på den mark 
som ska säljas och genom detta försvinner onyttiga rättigheter successivt. Tyresö 
kommun menar även de, att det kan ta extra och ibland onödig tid att utreda att 
rättigheter har upphört. 
 
LM upplever att gamla, onyttiga ledningsrätter och officialservitut för ledningar, 
gör deras handläggningsarbete tidsödande. LM har skyldighet att utreda alla rät-
tigheter som finns på fastigheten som berörs vid en förrättning. Många rättigheter 
är LM osäker på om de existerar och de får då kontakta ledningsägarna och fråga 
vilket tar mycket tid och ger förhöjda förrättningskostnader. Flera av både bolagen 
och kommunerna säger däremot att de försöker vara noggranna med att ta bort 
rättigheter för ledningar som upphör. 
 
LM säger att Vattenfall har flera ledningar med dubbla rättigheter. Vattenfall har 
alltså ansökt och fått ledningsrätt på ledningar utan att de upphävt/dödat den tidi-
gare, inskrivna avtalsrättigheten. Det kan enligt LM bl.a. bero på att Vattenfalls 
gamla avtalsservitut eller nyttjanderätter är svåra att lokalisera och då är Vatten-
fall osäkra på rättighetens omfattning. 
 
LM upphäver sällan ledningsrätter. I ledningsrättsförrättningar finns inget beslut 
om vad som ska göras med ledningarna efter att ledningshavarna slutar att använ-
da dem. LM får inte upphäva ledningsrätter utan att en ansökan görs. 

4.5.5 Ledningsrätt 

Ledningsrätt är som vi beskrivits i avsnitt 2.4 en officialrättighet. Det är alltså en 
mycket starkare rättighet än de markavtal som används främst hos bolagen och 
kommunerna. Under intervjuerna tillfrågades bolagen och kommunerna om led-
ningsrätt som rättighetsfigur. När vi upptäckte att markavtal var så pass vanligt 
blev vi nyfikna på varför ledningsrätt inte används mer än vad det gör. Vi börjar 
med att presentera vad LM anser om ledningsrätt sedan fortsätter vi med bolag 
och kommuner. 
 
LM tror att bolag vill ha ledningsrätt p.g.a. att ledningsrätt är en stark rättighet. 
Det är också billigare för bolag med ledningsrätt eftersom det endast blir en en-
gångskostnad istället för en löpande kostnad. Ledningsrättsförrättningar är relativt 
kostsamma men ersättningarna som betalas ut är ofta låga. Förrättningskostnader-
na brukar enligt LM ligga på ca. 20 000–500 000 kronor, beroende på förrättning-
arnas omfattning. Ersättningarna brukar ligga på 1 000 kronor och uppåt. Ibland 
kan det vara så illa att kostnaderna för att ta fram ersättningen är många gånger 
högre än själva ersättningsbeloppet. 
 
Vid förrättningar kan förrättningslantmätaren behöva värdera marknadsvärdes-
minskningar på fastigheter. Ofta kan LM göra värderingen själv men ibland för-
ordnar de en sakkunnig värderare. Värderingarna brukar ifrågasättas av markägar-
na och ledningsägarna, vilket är rätt självklart med tanke på att parterna ska betala 
alternativt få ersättning. Det som brukar vara svårast vid värderingar är att avgöra 
s.k. annan skada. Annan skada kan t.ex. vara en s.k. immissionsskador (t.ex. oro 
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för strålning från master och ledningar). En sådan fråga är svår att avgöra vilket 
leder till att värderingar blir mer komplicerade. 
 
LM anser att LL är en tydlig, effektiv och lättanvänd lag. Lagen är bra när stora 
infrastruktursprojekt ska gå igenom men LM tycker samtidigt att LL kan vara 
”tuff” för fastighetsägare, som lätt bara blir överkörda. 
 
Används ledningsrätt som påtryckningsmedel vid förhandlingar? 
Botkyrka har inte känt av att ledningsrätt används som ett påtryckningsmedel vid 
förhandlingar med ledningshavande bolag. Vattenfall har gjort en ledningsrättsan-
sökan som omfattar alla Vattenfalls ledningar i Botkyrka kommun. Ansökningen 
är vilande hos LM i väntan på de förhandlingar som pågår mellan parterna. Trots 
detta känner Botkyrka kommun inte att ansökningen fungerar som en påtryckning 
i förhandlingarna om nya avtal mellan parterna. Uddén på Botkyrka kommun 
tycker inte att ledningsrätt i sig är något problem men vid upplåtelse av lednings-
rätt försöker kommunen hålla hårdare på sina rättigheter. 
 
Nynäshamns kommun och de bolag de arbetar mot är väl medvetna om att led-
ningsrätt finns och att lagen går att tillämpa om parterna inte kommer överens vid 
förhandlingar om avtal. Nynäshamns kommun trycker dock på att de aldrig känt 
att lagen använts som påtryckningsmedel och de säger att lagen mest finns med i 
bakhuvudet vid avtalsförhandlingar. 
 
Indirekt använder Skanova LL som ett påtryckningsmedel. Skanova menar liksom 
Nynäshamn att båda parter vet att ledningsrätt går att tillämpa. Även hos Vatten-
fall fungerar ledningsrättsmöjligheten på ett liknande sätt vid förhandlingar. Trots 
Vattenfalls möjlighet att ansöka om ledningsrätt anser Vattenfall att bolag och 
kommuner har en likvärdig förhandlingsposition vid ledningsrättsförrättningar. I 
Sundbybergs kommun har Vattenfall omvandlat många av sina ursprungliga 
markavtal till ledningsrätter. Sundbybergs kommun tycker inte att Vattenfall och 
kommunen har likvärdig förhandlingsposition utan Sundbybergs kommun menar 
att Vattenfalls position är lite väl stark. 
 
Tyresö kommun känner också att kommunen ligger i underläge vid ledningsrätts-
förrättningar. De har alltså en negativ inställning till ledningsrätt på kommunens 
allmänna platsmark och undviker upplåtelseformen om de kan. 
 
Vid mobilmastsupplåtelser i Tyresö kommun är det vanligt att LL används som ett 
påtryckningsmedel för att just sänka hyran. Detta eftersom både ledningshavarna 
och fastighetsägarna vet att ledningsrätt leder till mycket bättre ekonomiska för-
hållanden för ledningshavarna. För att lyckas med att undvika ledningsrätt har 
Tyresö bl.a. skrivit om sina avtal gällande mobilmaster, för att sänka den hyra 
ledningshavarna ska betala. 
 
LM är en opartisk myndighet och de tycker själva att de är mycket bra på att hålla 
sig just opartiska. Inom myndigheten finns kurser för att se till att personalen får 
fortbildning för att lära sig att hantera mer komplicerade situationer. Naturligtvis 
ifrågasätts ändå LM:s opartiskhet av fastighetsägare, då lagen är såpass hårt mot 
dem. 
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Motstånd mot ledningsrätt: 
Det finns ett generellt motstånd mot ledningsrätt hos kommunerna vi varit i kon-
takt med. En av de orsaker vi uppfattat som avgörande är kostnaderna när en led-
ning behöver flyttas. Kostnaderna betalas idag oftast av kommunerna. Om led-
ningsrätt upplåts ska kommunerna utöver själva flyttningskostnaderna stå för en 
ledningsrättsförrättning vid varje ledningsflytt. 
 
Botkyrka kommunen ser hellre att bolag tecknar markavtal med kommunen efter-
som kommunen anser att markavtal bättre uppfyller båda parters krav. Nynäs-
hamns kommun tycker att ledningsrätt låser ledningarnas plats på ett onödigt sätt. 
De påpekar också att ledningsrätt kan ställa till bekymmer när kommunen vill 
exploatera. 
 
Westring på Stockholms stad anser att LL fungerar bra i glesbygd och att lagen 
används till sitt syfte där. Hon redogör för att lagen en gång tillkom för att hindra 
enskilda markägare från att stoppa allmänna intressen. Som det ser ut i dag kan 
privata bolag få ledningsrätt och tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad. 
Gränsdragningen av vilka ledningar som gynnar allmänheten är svår att dra. 
Stockholms stad anser att ledningar på kommunens mark inte behöver en starkare 
rättighet än den rätt deras markavtal ger. Ledningsrätt är en rätt som gäller för all 
framtid och i Stockholm ligger ledningar inte på samma plats för all framtid. Med 
ledningsrätt kommer kommunen bli tvungen att bekosta dyra förrättningar utöver 
själva flyttkostnaden. 
 
Sundbybergs kommun tycker att ledningsrättslagen har sina poänger. Däremot är 
Sundbybergs kommun tveksamma till att använda lagen i den mark som eventu-
ellt kommer exploateras. 
 
Alla kommuner som intervjuats anser att LL är oflexibel. LM kan hålla med om 
att lagen är oflexibel men LM poängterar att det är LL:s syfte. LM förstår att fas-
tighetsägare kan tycka att ledningsrätt är opraktiskt när förändringar av fastigheter 
ska ske men LM vill dock påpeka att möjligheten att ändra en ledningsrätt trots 
allt finns. 
 
Skanova påpekar att ledningsrätt ofta är dyrt och oflexibelt i de miljöer där de 
behöver rättigheter, d.v.s. i gatumark och liknande. Han menar också att det inte 
går att bortse från att förrättningskostnader i många fall blir oproportionellt höga. 
Detta tillsammans med kommunernas motvilja leder till att Skanova oftast undvi-
ker att använda ledningsrätt i allmän platsmark. När Skanova började med sina nu 
aktuella markavtal övervägde de att använda ledningsrätt, men beslutade sig som 
sagt, att använda markavtal. 
 
Skanova upplever vidare att kommunerna undviker ledningsrätt i möjligaste mån 
p.g.a. den komplikation ledningsrätt innebär. En till orsak till att kommunerna och 
även Skanova är tveksamma till ledningsrätt i allmän platsmark är att det ofta är 
ont om utrymme. Om en av ledningshavarna ansöker om ledningsrätt är risken 
stor att några av de andra ledningshavarna hamnar inom ledningsrättsområdet. 
Ledningsrättsansökningar kan orsaka en hel del trassel eftersom ledningsrätt 
tränger undan de andra avtalsvis upplåtna rättigheterna. Spets på Skanova har inte 
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sett något utredningsarbete från LM för att få fram bra lösningar för ledningsrätt 
på sådana platser. 
 
Ofta ligger Stockholm Vattens ledningar i gatumark där kommunen inte har tänkt 
ändra markanvändningen och där kan Stockholms stad gå med på att upplåta led-
ningsrätt. Stockholm Vatten kan köra över kommunen och ansöka om lednings-
rätt. Bolaget gör inte det då de vill ha ett bra samarbete med kommunen och även 
för att de har förståelse för Stockholms stads ogillande mot ledningsrätt. 
 
Westring på Stockholms stad är lite kritisk till den reklam LM gör för lednings-
rätt. Hon ser det som att LM säljer tjänsten. Vidare ifrågasätter hon om en lantmä-
tare har den kunskap som behövs för att avgöra t.ex. det bästa läget för en tele-
mast. Bolagen som vill sätta upp master väljer självfallet en plats med de tekniska 
förhållanden som de behöver men mellan likvärdiga alternativ avgör priset för 
bolagen. Westring funderar på om LM ska vara den som avgör vilken fastighets-
ägare som ska få ett vinstdrivande bolags mast på sin fastighet? 
 
Kostnadsfördelningen vid användning av ledningsrättslagen  
Westring på Stockholms stad ifrågasätter varför en ledningsrättsupplåtelse ska 
vara så billig ur ersättningssynpunkt. Att använda vinstdelning som alternativ till 
ExL:s ersättningsbestämmelser tror Westring inte är något alternativ. Hon säger 
att stadsbyggnadsåtgärder sällan är vinstgivande och att bolagen aldrig skulle gå 
med på vinstdelning. 
 
Vid ledningsrätt uppkommer en förrättningskostnad samt en engångsersättning till 
markägaren som är relativt låg. Larsson på Tyresö kommun menar att LL används 
för mycket i syftet att sänka ledningshavarnas kostnader och därmed blir LL oskä-
lig mot fastighetsägare rent ersättningsmässigt. Larsson tycker däremot att lagen 
är bra när den används för att få fram rimliga avtal för allmänhetens intressen. 
 
Stockholm Vattens kostnader för ledningsrätter har ökat med åren. Kostnadsök-
ningen beror på att bolaget idag oftare betalar ut extra ersättning när de tar mark i 
anspråk med ledningsrätt. Stockolm Vatten vill med ersättningspåslaget skapa en 
god relation till fastighetsägarna. Om Stockholm Vatten ansöker om ledningsrätt 
mot kommunens eller privata fastighetsägares vilja, kan rättegångskostnaderna bli 
så pass dyra, att det helt klart är värt att lägga en extra peng på ersättningsbelopp 
för att nå frivilliga avtal. Skanova använder i sina markavtal LL:s ersättningsreg-
ler, d.v.s. ExL:s ersättningsbestämmelser. 
 
Förbättring av lagen 
Sundbybergs kommun tycker att LL skulle bli mer tillämplig om det gick att för-
handla om ledningsrättens utformning. Sundbybergs kommun skulle t.ex. vilja 
reglera, att vid en viss fastställd tidpunkt, 5–10 år, så ska ledningshavaren stå för 
flyttningskostnaderna, men att rättigheten består. 
 
Tyresö kommun önskar att LL skulle bli mer flexibel vid t.ex. ledningsflyttningar 
samt att ersättningsbestämmelserna skulle ses över. 
 
Skanova tycker att LL genomgick en stor förbättring för ett par år sedan. Numera 
går det att upplåta ledningsrätt för kanalisation, vilket Skanova bl.a. använder sig 
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av. Tidigare behövde ledningsrätt avse viss ledning och kanalisationen kunde bara 
innefattas som tillbehör till ledning. 
 
Vattenfall kan tänka sig att ha ledningsrätt på sina stora ledningar men de känner 
att deras lokalnät inte borde vara upplåtna med ledningsrätt då de ändras relativt 
ofta. Enligt Rudén på Vattenfall, är LM igång med en utredning kring möjligheten 
att upplåta ledningsrätt för ett område. Om lagen ändras och tillåter det, skulle 
Vattenfall kunna tänka sig att ansöka om ledningsrätt även för sina lokalnät. Ru-
dén menar att kommunerna också skulle kunna tänkas gilla detta, eftersom kom-
munerna då slipper ansöka om förrättning när en ledningsrätt ska flyttas. 
 
LM säger att en förändring i LL om ersättningsbestämmelserna är på utredning. 
Det diskuteras att vinstdelningsprincipen ska börja användas istället för att ersätta 
marknadsvärdesminskningen. Enligt LM, skulle ersättningen då bli mer rättvis. 
Just nu vet LM inte hur det ligger till med lagändringsförslaget, men de tycker att 
förslaget borde ha gått hand i hand med den ändring av LL som skedde 2004, då 
blev det möjligt att upplåta ledningsrätt för allmän telekommunikation för andra 
anläggningar än ledningar, t.ex. master och antenner. Sådan verksamhet tjänar 
bolagen mycket pengar på och då tycker Greisz och Texte på LM att vinstdelning 
skulle vara en mycket bättre ersättningsprincip. 
 
Den senaste ändringen av ersättningsbestämmelserna i ExL skedde i augusti 2010. 
Nu får ersättningsmottagaren ett påslag på ersättningen med 25 procent. LM tyck-
er förändringen har gett ett dåligt genomslag, då ledningsrättsersättningar ofta är 
låga vilket gör att en ökning med 25 procent inte påverkar ersättningsbeloppet 
nämnvärt. 
 
Används 16 § ledningsrättslagen? 
16 § LL kan användas när ledningsägaren vill ansöka om ledningsrätt på inskrivna 
nyttjanderätter och avtalsservitut. Avtalet för den befintliga rättigheten används då 
som grund för att bilda ledningsrätt. Varken Tyresö kommun eller Nynäshamns 
kommun har stött på detta. Inte heller brukar Skanova, Stockholm Vatten eller 
Vattenfall använda denna paragraf. 
 
Skanova liksom Stockholm Vatten, använder som sagt inte 16 § men de tror 14 § 
LL används mer. De syftar på den del av paragrafen som gör att en överenskom-
melse om ersättning används istället för ExL:s ersättningsbestämmelser. Vatten-
fall anser också att 14 § LL är mer tillämplig än den 16 § LL. Vattenfall anser det 
är bättre att omarbeta avtalen och modernisera dem. De menar att avtal från 1920-
talet inte lämpar sig för att ligga till grund för en ledningsrättsansökan. 
 
LM intygar att 16 § LL används ytterst sällan. Ledningsägande bolag vill ofta 
ändra något i sina avtal med markägarna och därför förblir avtalet som ska ligga 
till grund för ledningsrättsansökningen oftast inte identiska med grundavtalet, 
vilket krävs för att 16 § LL ska kunna tillämpas. Det som däremot förekommer 
enligt LM är att ledningsbolagen har ingått avtal med fastighetsägare om intrångs-
ersättning innan de ansöker om ledningsrätt. Detta för att ExL:s ersättningsbe-
stämmelser inte ska tillämpas. Förfarandet gör att fastighetsägarna ofta får en hög-
re ersättning av ledningsbolagen. Ledningsbolagen skapar sådana avtal för att få 
en bättre relation till markägaren, vilket LM tror att bolagen värdesätter. 
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4.5.6 Dialog mellan kommuner och ledningsägande bolag 

Dialogen mellan kommunerna och bolagen vi varit i kontakt med är överlag bra 
från båda håll. Trots detta har bolagen och kommunerna svårt att komma överens 
om vissa frågor i förhandlingar. Nynäshamns kommun säger att parterna i det 
stora hela är överens men att det i vissa detaljfrågor kan vara krig. 
 
Stockholm Vatten upplever att kommuner allmänt brukar vara positiva och sam-
arbetsvilliga när ledningar behöver dras genom deras kommuner. Thimberg på 
Stockholm Vatten tror att de flesta har stor förståelse för att ledningar behövs och 
att ledningar inte kan dras var som helst. Stockholm Vatten poängterar att kom-
munen befinner sig i en kluven situation. Samtidigt som kommunen är fastighets-
ägare är de också beroende av att ledningar byggs då vatten och avlopp är en 
kommunal angelägenhet. 
 
Vattenfall är väl medvetna om att de kan köra över kommuner och ansöka om 
ledningsrätt, men att en ledningsrättsansökan skulle försämra samarbetet mellan 
Vattenfall och kommunerna. Vattenfall ansöker därför inte om ledningsrätt utan 
försöker förhandla fram en lösning och för att få igenom ledningsrättsliknande 
avtal. 
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5 Slutsats 
 
Undersökningen visade att alla kommuner som intervjuades helst använder sig av 
markavtal på kommunal mark, speciellt på allmän platsmark. Kommunerna anser 
att markavtal är bra därför att de är flexibla, lätthanterliga och ger en tillräckligt 
stark rättighet i en storstadsmiljö som är i ständig förändring.  
 
En ständig diskussion mellan kommuner och ledningsägande bolag, är kostnader 
som uppkommer när ledningar måste flyttas p.g.a. nyexploatering. Kommunerna 
vill inte ensamma stå för alla kostnader som uppkommer när ledningar flyttas, 
vilket de oftast gör idag. Bolagen däremot tycker att de som vill flytta ledningar 
ska stå för kostnaderna. 
 
Bolagen och kommunerna har alla olika typer av system för att ha kontroll på sina 
ledningar. Ett par av bolagen och kommunerna använder sig av ledningskollen.se. 
U-områden används i alla kommunerna, men ledningar får anläggas även på andra 
platser.  
 
De flesta kommunerna har i sina markavtal inte reglerat vad som ska ske med 
ledningar som tagits ur bruk. Kommunerna anser inte att detta har behövt regleras 
då ledningarna inte brukar ligga i vägen.  
            
Kommunerna tycker i regel inte om ledningsrätt och de anser att ledningsrätt ger 
en för stark rättighet till en för låg ersättning. Bolagen är kluvna, de vill ha den 
rättighet ledningsrätt ger men de undviker gärna att förstöra sin relation till kom-
munerna. Relationen mellan parterna upplevs som viktig från båda sidor eftersom 
båda parterna är beroende av varandra. Detta leder till att markavtal blir den mest 
använda upplåtelseformen för att tillskapa rättighet för ledningar. 
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6 Diskussion 
 
När vårt kandidatarbetet tog sin början trodde vi att ledningsrätt var den vanligaste 
upplåtelseformen för att tillskapa rätt för ledningar. Under arbetets gång kom det 
dock fram att markavtal är det som används och är den rättighetsform som kom-
munerna och de flesta bolagen föredrar. Vi anser att markavtalet är en bra upplå-
telseform på kommunägd mark. Detta för att kommunerna får mer att säga till om 
när avtal används istället för en officialrättighet.  
 
Bolagen och kommunerna förhandlar fram sina markavtal. Förhandlingarna kan 
pågå i flera år utan att parterna kommer överens vilket tar både tid och kraft. Vi 
tycker att SKL:s framtagna markavtalsmall var en bra reaktion på att kommunerna 
lägger så mycket tid på avtalen. Kommunerna är dock inte helt nöjda med avtalet 
och bolagen och kommunerna tycker att avtalsmallen måste vidareutvecklas. Vi 
tror att en sådan mall kan göra att kommunerna blir konsekventare mot bolagen. 
Vi tror också att kommunernas förhandlingspositioner kan bli starkare om kom-
munerna använder samma avtal mot bolagen, då lika avtal är ett starkt förhand-
lingsargument.      
 
Ledningsrätt framstår som en problematisk rättighetsform i tätbebyggda områden. 
Kommunerna anser att ledningsrätt är oflexibel och kostsamt. Vi förstår kommu-
nernas motvilja mot lagen eftersom kommunerna får en lägre ersättning för rättig-
hetsupplåtelse med ledningsrätt än med markavtal. Rättigheten består även i all 
framtid trots att staden förändras och kommunerna behöver utöver att betala flytt-
ningskostnader för ledningar även bekosta en förrättning. Kostnaderna får skatte-
betalarna indirekt stå för och vi känner att det är fel att ledningsägande bolag går 
med vinst på skattebetalarnas bekostnad. Vi ifrågasätter också vilka ledningar som 
egentligen ska kunna upplåtas med ledningsrätt. Vilka ledningar är egentligen av 
samhällsintresse? Hur många bredbandbolag behöver vi i samhället? Förr i tiden 
fanns det kanske tre ledningsägande bolag i samhället, idag finns det en uppsjö av 
bolag.  
 
Vår statistiska undersökning gjorde oss lite förbryllade. När vi intervjuade bola-
gen och kommunerna fick vi en känsla av att ledningsrätt knapp användes och 
vårt diagram tyder på att det används en hel del. Förklaringen till detta kan vara 
att vårt diagram gäller hela kommunernas mark och inte bara allmän platsmark. 
Det var just i allmän platsmark som kommunerna var tydligast med sitt motstånd 
mot ledningsrätt.  
 
Den statistiska undersökningen visade att Skanova tillskapades färre ledningsrät-
ter än Vattenfall under den undersökta tidsperioden. Det framkom under intervju-
erna att Skanova har en försiktigare inställning till att ansöka om ledningsrätt än 
Vattenfall vilket kan vara en orsak till den statistiska undersökningens resultat.    
 
När vi träffade Westring på Stockholms stad ifrågasatte hon LM:s marknadsföring 
av ledningsrätt. Vi hittade en informationsbroschyr om ledningsrätt på LM:s hem-
sida. Vi reagerade på innehållet och speciellt titeln. I titeln står det att ledningsrätt 
är en kostnadseffektiv lösning. Vi ifrågasätter för vem? För bolag blir det själv-
klart billigare med ledningsrätt men för kommunen ger en ledningsrätt en lägre 
ersättning än vad ett markavtal ger. Vid ledningsrätt blir kommunen tvungen att 
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utöver t.ex. flyttningskostnader även betala förrättningskostnader så fort en led-
ning ska flyttas.  
 
LM berättade för oss att ersättningsbestämmelserna vid ledningsrättsförrättningar 
är under utredning. Vinstdelning har föreslagits som alternativ till dagens ersätt-
ning av marknadsvärdesminskning. Om vinstdelning skulle slå igenom funderar vi 
på om kommunernas inställning till ledningsrätt skulle ändras. Vi undrar också 
om man i värderingen av kommunens mark tar hänsyn till kommunens framtida 
utgifter för att flytta ledningar vid exploateringar.  
 
Under våra intervjuer med kommunerna fick vi veta att många kommunarbetare 
ryggar tillbaka när ledningar kommer på tal. Vi funderade kring varför det är så. 
Vi tror att många på kommunerna är i vetskap om hur viktiga ledningar är men att 
de också vet att det är svårt att komma överens med ledningsbolagen om avtal 
som passar båda parter. Vi tror även att kunskapsbrist och det komplexa regelver-
ket är avskräckande. 
 
Kommunernas system för att hålla ordning på ledningar skiljer sig mycket åt. Vis-
sa system verkar enligt oss ha mer tillförlitlighet än andra. Idag arbetar flera 
kommuner utan samlingskartor och vid varje åtgärd som ska vidtas måste kom-
munen kontakta alla ledningsägande bolag i kommunen. Vi tycker att samlings-
kartor med alla ledningar i kommunernas mark är en bra lösning. Ett alternativ till 
samlingskartor är ledningskollen.se men för att ledningskollen.se ska bli tillförlit-
lig måste alla ledningsägande bolag och kommuner vara anslutna. Vi tror att led-
ningskollen.se kan bli större i framtiden om fler visar sitt stöd till webbtjänsten.   
 
Vi frågade både bolagen och kommunerna om de använder sig av 16 § LL vilket 
de inte gör. Många anmärkte på att de aldrig hört om att paragrafen används. Vi 
funderade därför på varför paragrafen finns med i LL. Hur kom det sig att möjlig-
heten till omvandlig av inskrivna nyttjanderättsavtal och avtalsservitut var viktig 
vid lagens tillkomst? I propositionen till LL framgår det inte varför bestämmelsen 
finns med (prop. 1973:157 s. 141–144). Det som anges där är ett förenklat förfa-
rande. Vi tycker att det är konstigt att paragrafen finns med i lagen om den inte 
används.  
 
Slutligen tycker vi att markavtal är den bästa upplåtelseformen för att tillskapa rätt 
för ledningar inom tätort. För att ledningsrätt ska kunna användas på kommunens 
mark så menar vi att LL måste förändras och anpassas till ett samhälle i ständig 
förändring. Vi tror också att det måste definieras tydligare i LL vilka ledningar 
som ska kunna upplåtas med ledningsrätt. Vi anser att det idag finns så många fler 
ledningar än då lagen tillkom och att lagen inte är anpassad till detta. Vidare kan 
man diskutera om vinstdrivande ledningsägande bolag ska kunna få ledningsrätt 
mot de låga kostnader de betalar idag.  
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Försättsblad till bilagorna  
 
I nedanstående bilagor redovisar vi underlagsmaterialet till våra intervjuer med 
kommuner, bolag och LM. Vi har även bifogat SKL:s markavtalsmall. 
  
Vi sammanställde varje intervju och skickade vår sammanfattning av respektive 
intervju till intervjuad person för kommentarer och godkännande. Vi har inte bi-
fogat sammanställningar. Önskas detta material så kan ni höra av er till: 
 
Maria Jansson   Stina Kilebrand 
jansson9@kth.se   stina@kth.se 
070 - 316 47 45   070 - 841 36 10 
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Bilaga A: Intervjumaterial till kommunerna 
 

1. Med vilken rätt är ledningar upplåtna med i kommunägda fastigheter (led-
ningsrätt, avtalsservitut, nyttjanderätt eller annan rätt)?  
- Är ni konsekventa med upplåtelseformen eller har olika ledningstyper 

(teleledningar, VA-ledningar, bredbandskablar mm) olika upplåtelse-
rättigheter? 

- Brukar ni upplåta avtalsservitut som är tidsbegränsade? Hur gör ni när 
de upphör?  

 
2. Är det någon skillnad på hur ni upplåter rätt idag jämfört med för 5, 10, 20 

år sedan?  
- Tror eller vill ni att upplåtelseformen kommer se annorlunda ut i fram-

tiden 
 

3. Vad anser ni att det positiva är respektive det negativa är med er rättighets-
form?  
- Är den ekonomiskt fördelaktig, säker, praktisk eller tycker ni den ska-

par en bra relation till ledningshavarna?  
- Vad saknar ni i er upplåtelseform, hur skulle den kunna utvecklas? 
- Hur skiljer sig kostnaderna med tiden, engångskostnader, löpande 

kostnader och plötsliga framtida kostnader?  
- Har de ekonomiska frågorna påverkat er i valet av rättighetsform? 

 
4. Har ni något register där ni ser hur alla kommunens ledningar är upplåtna, 

var de ligger i marken, vem som äger dem m.m.?  
- Om ni har ett sådant här register, hur använder ni det? Om inte, känns 

det som om behovet finns?  
 

5. Vad gör ni när ledningar upphör att användas (alltså när ledningarna inte 
är i bruk längre )?  
- Kräver ni att gamla ledningar tas bort eller låter ni dem få ligga kvar?  
- Tror ni att det finns ett problem med inskrivna servitut och nyttjande-

rätter eller registrerade ledningsrätter som är inaktuella (alltså, när led-
ningarna är borttagna men rättigheten kvarstår)?  

 
6. Är det skillnad på vilken rättighet ni upplåter för ledning inom detaljplan 

respektive utanför detaljplan?  
- Följer ni de i detaljplanen fastlagda u-områdena? Finns det fall då ni 

inte gör detta?  
- Tillåter ni att ledningar läggs ner på andra ställen trots att det finns u-

områden? 
 

7. Enligt 16 § i Ledningsrättslagen så står det att man kan omvandla inskriv-
na servitut och inskrivna nyttjanderätter till ledningsrätter. Ställer ni er po-
sitiva till detta?  
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8. Vad anser ni om Ledningsrättslagen?  
- Vill ni upplåta ledningsrätt på er mark? Varför/varför inte? Vad skulle 

få er att göra det om ni inte redan gör det?  
- Känner ni att kommunens generella kunskap om ledningsrätt är till-

räcklig?  
- Är det kommunen som måste ändra inställning till ledningsrätt eller 

känner ni att det är något särskilt i lagen som måste ändras för att ni 
som kommun ska vilja använda just ledningsrätt? 

 
9. Upplever ni att Ledningsrättslagen används som en påtryckning för att nå 

frivilliga avtal? Upplever ni att Lantmäterimyndigheten är opartiska vid 
sin bedömning när de upplåter ledningsrätt? Känner ni, som kommun, att 
ledningshavaren eller fastighetsägaren får en maktposition vid ledningsför-
rättningar? 

 
10. Är ni som kommun, rädda att upplåta ledningsrätt i tätort med hänsyn till 

er framtida planering? Skulle ni vara mer öppna för ledningsrätt om den 
kunde tidsbegränsas? Hur tycker ni att er kontakt är med ledningshavande 
bolag? 
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Bilaga B: Intervjumaterial till bolagen 
 

1. Hur agerar de olika kommunerna när ni vill lägga ner ledning på deras 
mark? Hur påverkar det ert sätt att gå tillväga?  

 
2. Med vilken rätt är era ledningar upplåtna (ledningsrätt, avtalsservitut, nytt-

janderätt eller annan rätt)? Försöker ni vara konsekventa med er upplåtel-
seform? 

 
3. Är det någon skillnad på vilken rättighet ni använder idag jämfört med för 

5, 10 och 20 år sedan?  
- Vill ni att upplåtelseformen ska se annorlunda ut i framtiden eller vill 

ni att rätt för ledningar ska upplåtas på samma sätt som idag i framti-
den?  

 
4. Vad anser ni att det positiva är respektive det negativa är med er rättighets-

form?  
- Är den ekonomiskt fördelaktig, säker, praktisk eller tycker ni den ska-

par en bra relation till fastighetsägarna?  
- Vad saknar ni i er upplåtelseform, hur skulle den kunna utvecklas? 
- Hur skiljer sig kostnaderna med tiden, engångskostnader, löpande 

kostnader och plötsliga framtida kostnader?  
- Har de ekonomiska frågorna påverkat er i valet av rättighetsform? 

 
5. Har ni något register över alla era ledningar (rättigheter, var de ligger i 

marken m.m.)? Om ni har ett sådant här register, hur använder ni det? 
 

6. Vad gör ni när ledningar upphör att användas (alltså när ledningarna inte 
är i bruk längre)?  
- Låter ni ledningarna ligga/vara kvar eller tar ni bort dem? Glöms de 

bort?  
- Tror ni att det finns ett problem med inskrivna servitut och nyttjande-

rätter eller registrerade ledningsrätter som är inaktuella (alltså, när led-
ningarna är borttagna men rättigheten kvarstår)?  

- Tror ni att det är problem med dubbla rättigheter för ledningar? Då 
ledningshavaren t.ex. både har ledningsrätt och ett avtalsservitut för 
samma ledning?  

 
7. Hur gör ni när rättigheter som är upplåtna med avtalsservitut är tidsbe-

gränsade? Brukar det blir problem att förlänga/skriva om avtalet?  
 

8. Är det skillnad på vilken rättighet ni får anlägga ledning med inom detalj-
plan respektive utanför detaljplan?  
- Följer ni de i detaljplanen fastlagda u-områdena? Finns det fall då ni 

inte gör detta? Varför i så fall?  
- Lägger ni ner ledningar på andra ställen trots att det finns u-områden? 

 
 



 

38 
 

9. Enligt 16 § i Ledningsrättslagen så står det att man kan omvandla inskriv-
na servitut och inskrivna nyttjanderätter till ledningsrätter. Hur ser ni på 
detta? Brukar ni tillämpa denna lagbestämmelse? Varför omvandlar ni inte 
de tidigare upplåtna rättigheterna så att ni endast får en upplåtelseform för 
alla era ledningar?  

 
10. Vad anser ni om Ledningsrättslagen? Känner ni att ert bolag har tillräcklig 

kunskap om ledningsrätt? Vill ni helst ha ledningsrätt, varför i sådana fall?  
- Vad skulle få er att använda ledningsrätt om ni inte redan gör det?  
- Är de ni som måste ändra inställning till ledningsrätt eller känner ni att 

det är lagen som måste ändras på någon speciell punkt för att ni ska 
vilja använda den? 

 
11. Vad anser ni om kostnaderna för avtalsservitut, nyttjanderätt och lednings-

rätt? 
- Tycker ni att det är värt den extra kostnaden som en ledningsrätt inne-

bär? Om inte, hur mycket skulle ni vara beredda att betala för att an-
vända er av ledningsrätt, om ni ens vill använda er av ledningsrätt?  

 
12. Använder ni Ledningsrättslagen som en påtryckning för att nå frivilliga 

avtal? Anser ni att Lantmäterimyndigheten är opartiska vid sin bedömning 
när de upplåter ledningsrätt? Tycker ni att det är ledningshavaren eller fas-
tighetsägaren som får en maktposition vid ledningsförrättningar? 

 
13. Upplever ni att kommunerna är rädda för att upplåta ledningsrätt p.g.a. de-

ras framtida planering?  
 

14. Har ni en bra dialog med kommunerna? Hur hårt styrda är ni av kommu-
nerna som styr er? Måste ni göra som de vill eller har ni en öppen förhand-
lingsdialog? 
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Bilaga C: Intervjumaterial till Lantmäterimyndighet en  
 

1. Hur tar ni hänsyn till befintliga planer och visioner samt ändrad markan-
vändning när ni gör er lämplighetsprövning för en ledningsrätt. Upplever 
Lantmäterimyndigheten att lämplighetsprövningen kan motverka kommu-
nens användande av ledningsrätt?  

 
2. Vad tror ni kommunerna anser om ovanstående? Är det ett stort hinder för 

deras planering? Borde lagstiftningen (eller praxis) ändras vid förrättning-
ar?  

 
3. Har ni någon uppfattning om varför de som ansöker om ledningsrätt vill ha 

det och inte avtalsservitut eller en nyttjanderätt?  
- Hur mycket kostar det i regel att upplåta en ledningsrätt? Tror ni som 

förrättningslantmätare att ledningshavarna tänker på kommande kost-
nader eller enbart engångskostnader?  

 
4. Upphäver ni många ledningsrätter? Beslutar ni om vad som ska göras med 

själva ledningen efter upphävandet? Brukar ledningen få ligga/vara kvar? 
Tror ni att det finns ett problem med inskrivna servitut och nyttjanderätter 
eller registrerade ledningsrätter som är inaktuella (alltså, när ledningarna 
är borttagna men rättigheten kvarstår)?  

 
5. Följs de i detaljplanen fastlagda u-områdena när ledningsrätt upplåts? 

Finns det fall då dessa inte används? Varför i så fall?  
 

6. Enligt 16 § i Ledningsrättslagen så står det att man kan omvandla inskriv-
na servitut och inskrivna nyttjanderätter till ledningsrätter.  
- Brukar denna lagbestämmelse tillämpas?  
- Är det lättare att omvandla ett avtalsservitut till en ledningsrätt än att 

skapa en helt ny ledningsrätt?  
- Varför tror ni att ledningshavarna inte omvandlar tidigare upplåtna rät-

tigheterna till ledningsrätt (om de inte gör det)?   
 

7. Vad anser ni om Ledningsrättslagen?  
- Tycker ni att ledningsrätt är en bra upplåtelseform?  
- Känner ni att Lantmäterimyndighetens generella kunskap om lednings-

rätt är tillräcklig?  
- Är kunskapen lika över landet eller finns specialkompetensen enbart 

hos vissa personer inom Lantmäterimyndigheten?   
 

8. Tycker ni att Ledningsrättslagen har utvecklats i rätt riktning? Har ni änd-
rat er syn på ledningsrätt genom åren då Ledningsrättslagen har ändrats? 
Tycker ni att den har ändrat till det bättre eller till det sämre, i så fall var-
för? Tycker ni den är lättare och mer användbar nu?  
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9. Tror ni att Ledningsrättslagen används som en påtryckning för att nå frivil-
liga avtal? Om så är fallet, tycker ni att det är bra att en lag användas på 
det sättet? Tycker ni att Lantmäterimyndigheten lyckas med att vara opar-
tiska vid sina bedömningar när ledningsrätt upplåts? Tycker ni att led-
ningshavaren eller fastighetsägaren får en bättre förhandlingsposition vid 
ledningsförrättningar? 

 
10. Tror Lantmäterimyndigheten att ledningsrätt skulle användas mer om möj-

lighet fanns att tidsbegränsa rättigheten?  
 



 

41 
 

Bilaga D: Mall för markavtal framtaget av Sveriges Kommuner 
och Landsting 
 
Mellan x kommun (kommunen) och Y-bolaget AB, org nr 000000-0000,  
(ledningsägaren) har denna dag träffats följande 
 

MARKAVTAL  
 
Bakgrund och förutsättningar 
Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa 
utrymmen för ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt än-
damål vars tillgodoseende för kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utveck-
lingen mot fler ledningsägare har inneburit att konkurrensen om utrymmet har 
ökat. Flera olika ledningsägare har även medfört ett behov av samordning mellan 
olika ledningsägares och mellan ledningsägares och kommunens arbeten. Ett av 
syftena med detta avtal är att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, 
samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering. 
Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kom-
munen men innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i detta avtal är 
att varje verksamhet ska bära de kostnader som verksamheten ger upphov till men 
även att de besparingar som samordningen kan ge upphov till ska fördelas mellan 
ledningsägarna och kommunen. 
 
Eftersom alla tätorter förändras är det inte ovanligt att det förr eller senare upp-
kommer behov att flytta en ledning. Avtalet innebär en absolut rätt för kommunen 
att få till stånd nödvändiga flyttningar. Kostnaderna för flyttning ska dock fördelas 
mellan parterna med beaktande av vilken typ av ledning det rör sig om och hur 
länge ledningen legat på platsen. 
 
Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår 
för kommunen pga. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommu-
nens mark. Häri inkluderas administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- 
och underhållskostnader samt ökade kostnader för hänsynstagande vid framtida 
användning av marken. Eftersom ledningsägaren själv bekostar ev. flyttning av 
ledningarna efter att viss tid förflutit och kommunen ska bära risken för flyttning-
ar dessförinnan, ska ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för kom-
munen. Kostnader som har direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift 
för administration av grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte 
av ersättningen utan regleras separat i samband med grävningen. 
 
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende led-
ningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommu-
nen tillhörig mark när särskild överenskommelse träffats om att tillämpa avtalet 
på sådan mark. 
 
Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet 
ska ha den innebörd som följer av bransch praxis och relevant lagstiftning. 
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§ 1 Avtalets tillämpningsområde 
 
Detta avtal omfattar upplåtelse för ledningsändamål. Kommunen ska medverka 
till att upplåta kommunens mark för ledningsändamål på de villkor som följer av 
avtalet. 
 
Upplåtelsen avser utrymme i allmän platsmark för bibehållande av befintliga samt 
anläggande och bibehållande av nya ledningar av följande slag: NNN, MMM… 
Avtalet omfattar även sådan upplåtelse till ledningsägaren i annan kommunen 
tillhörig mark när särskild överenskommelse träffats om detta. 
 
Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla 
tillbehör till ledning samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra 
anläggnings- och underhållsarbeten. 
 
Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas 
av kommunen och bestäms i grävningstillstånd. 
 
Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för kommunen eller an-
nan anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken. 
 
§ 2 Grävningstillstånd 
 
Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens 
mark kräver särskilt tillstånd (Grävningstillstånd) av kommunen. 
 
Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska snarast 
anmälas till kommunen. 
 
Regler och rutiner för grävningstillstånd framgår av kommunens vid varje tid gäl-
lande anvisningar. Innan kommunen ändrar sina anvisningar ska samråd ske med 
ledningsägaren. 
 
Avgift för att täcka kommunens kostnader för hantering av grävningstillståndet 
utgår med X kr. Avgiften är anpassad till konsumentprisindex för oktober månad 
år XXXX (bastalet).  Avgiften ska årligen per den 1 januari justeras med det pro-
centtal varmed indextalet föregående oktobermånad har förändrats i förhållande 
till bastalet. 
 
§ 3 Övriga tillstånd 
 
Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och con-
tainers kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
Det ankommer på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant till-
stånd. För användningen uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
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Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att 
inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att 
göra eventuellt erforderliga anmälningar. 
 
§ 4 Anmälan 
 
Ledningsägaren ska senast den ………………… varje år, lämna uppgifter om 
arbeten som planeras under det kommande året. Uppgifterna ska lämnas till 
……………………………….. Tillkommer arbeten ska anmälan göras i god tid 
innan arbetenas utförande. 
 
Kommunen ska senast den …………………. varje år, offentliggöra uppgifter om 
lednings- eller gatuarbeten som planeras under det kommande året samt om före-
stående detaljplanearbete. Uppgifterna ska även lämnas till………………….. 
Tillkommer arbeten ska ledningsägaren underrättas i god tid innan arbetenas utfö-
rande. 
 
Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för led-
ningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att anmäla vilka arbeten som plane-
ras. Sådan anmälan ska göras i god tid innan arbetenas utförande. 
 
§ 5 Samordning och samförläggning 
 
Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte 
att minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mel-
lanrum som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samord-
ningen av gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verk-
samma ledningsägare. Kommunen ansvarar för att sammankalla mötet. 
 
Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt 
förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anlägg-
ningar. De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt 
tillfälle. Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kost-
nadsbesparingar som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är 
skäligt. 
 
Ledningsägaren är skyldigt att på kommunens begäran och när inga väsentliga 
hinder möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares plane-
rade ledningar eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma an-
läggningskostnader fördelas efter vad som är skäligt. 
 
Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för led-
ningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att åstadkomma samordning och 
möjliggöra samförläggning. 
 
§ 6 Kartor och redovisning av ledningar 
 
Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor 
avseende sina ledningar och andra anläggningar som parten innehar och som den 
andra parten behöver för att planera och utföra egna arbeten. 
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Ledningsägarens nyttjande av kommunens kartor och stomnät för projektering, 
byggande och dokumentation av ledningar och tillbehör ska regleras i separat 
MBK-avtal. 
 
Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge 
med följande kvalitet och noggrannhet: 
………………………………………………………… 
 
Ledningsägaren ska kunna redovisa nyanlagda ledningars läge digitalt i av kom-
munen använt koordinatsystem. För redovisning av äldre ledningars läge gäller 
följande: ………. 
 
§ 7 Kabelvisning 
 
Vid parts arbete ska den andra parten senast X arbetsdagar efter anmaning kost-
nadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna 
information i form av utdrag ur kartor. Parterna ska därvid beakta möjligheten att 
nyttja digitalt material. 
 
Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 
 
§ 8 Arbetets bedrivande 
 
Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kom-
munen, andra anläggningsägare och allmänheten minimeras. 
 
Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens vid varje tid 
gällande anvisningar och i enlighet med vad som föreskrivits i grävningstillstån-
det. För närvarande gäller…………………………………………………..……. 
Innan kommunen ändrar sina anvisningar ska samråd ske med ledningsägaren. 
 
§ 9 Återställning 
 
Kommunen ska utföra och ledningsägaren bekosta återställning av arbets-
området till ett skick likvärdigt med det området hade innan arbetet påbörja-
des. Återställningen ska utföras vid lämpligt tillfälle i så nära anslutning till 
grävningsarbetet som möjligt. Ersättningen för kommunens arbeten ska ba-
seras på kommunens självkostnader och debiteras efter utfört arbete. 
 
Om parterna enas om att ledningsägaren ska återställa arbetsområdet ska 
återställningen ske enligt kommunens anvisningar och överenskommelse 
träffas om hur avhjälpande av framtida sprickor, sättningar och andra brister 
ska utföras och bekostas. 
 
§ 10 Beslut om flyttning av befintlig anläggning 
 
I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring eller ut-
veckling eller omdaning av markanvändningen ska parterna samråda med var-
andra. Samrådet syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. 
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Kommunen avgör dock slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar 
eller inte. 
 
§ 11 Fördelning av kostnader vid flyttning av befintlig anläggning 
 
Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra 
parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för 
den andra parten om inte annat följer nedan 
 
Flyttning av ledningar för elektronisk kommunikation: 
Har mer än X men mindre än Y år förflutit från det att kommunen godtagit led-
ningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än Y år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 
 
Flyttning av elektriska starkströmsledningar: 
Har mer än Z men mindre än Å år förflutit från det att kommunen godtagit led-
ningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än Å år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 
 
Flyttning av gas- och fjärrvärmeledningar: 
Har mer än Ä men mindre än Ö år förflutit från det att kommunen godtagit led-
ningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än Ö år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 
 
§ 12 Ersättning 
 
Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning för det besvär och arbete som upplå-
telsen åsamkar kommunen. Ersättningen beräknas utifrån ianspråktaget utrymme 
och utgör X kr per längdmeter ledning (Alt X kr per invånare i kommunen, X kr 
per meter gata i kommunen…) oberoende av antalet kablar och rör inom det upp-
låtna området. 
 
Ersättningen är anpassad till konsumentprisindex för oktober månad år XXXX 
(bastalet).  Ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal 
varmed indextalet föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till basta-
let. 
 
Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 da-
gar efter fakturering. Fakturering ska ske senast den 30 juni varje år. 
 
§ 13 Skadestånd 
 
Part ansvarar enbart för direkta skador som orsakas genom försummelse av ho-
nom, hans anställda eller av anlitade uppdragstagare. 
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Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens 
beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande 
av markområdet eller liknande omständigheter. 
 
§ 14 Arbeten som berör ledningsägarens anläggningar 
 
Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada 
på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, ska kommunen tillse att led-
ningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana 
arbeten utförs i enlighet med kommunens anvisningar enl. § 8. 
 
Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för 
skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 
 
Parterna förbinder sig att om möjligt själv använda och hänvisa tredje man till att 
använda den nationella portalen för ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) 
för att ta reda på vilka ledningsägare som berörs av ett arbete och för att kontakta 
dessa. 
 
§ 15 Överlåtelse av mark m.m. 
 
Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen 
av ett markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal 
ska kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller 
ändring av anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan 
ligga kvar eller inte. 
 
Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas § 11. 
 
Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt, 
medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller motsvarande skydd för 
den del av anläggningen som berörs av överlåtelsen. 
 
Om det finns risk för att en anläggning som ska ligga kvar utgör fastighetstillbe-
hör till kommunens fastighet, ska kommunen även medverka till att det vid för-
rättning fattas beslut om frigörande av fastighetstillbehör enl. 12 a § lednings-
rättslagen, avseende den del av anläggningen som berörs av en överlåtelse. 
 
§ 16 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller i X (max 25) år räknat från och med 20xx-xx-xx. Om ingen av 
parterna säger upp avtalet senast 2 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt 
tills vidare, med 2 års uppsägningstid och på i övrigt oförändrade villkor. 
 
§ 17 Överlåtelse 
 
Ledningsägaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal 
utan kommunens medgivande. Kommunen får inte vägra medgivande avseende 
överlåtelse till företag som övertagit nätkoncessionen för det område som omfat-
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tas av avtalet eller till företag inom den koncern eller företagsgrupp av motsva-
rande slag som ledningsägaren tillhör. 
________________________________ 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
…………………………………….. …………………………………… 
 
…………………………………….. ……………………………………… 
 
 

 
 


