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Abstract 
 

This thesis compares different rights that could be used to secure public water and sewage 

lines that lies in other people's property. In cases where the property owner and the pipeline 

owner have an agreement they should choose to secure the pipeline with an agreement 

easement or a utility easement. An agreement easement main characteristic is that it´s not 

expensive, can be established quickly and that it is easy to relocate the pipelines in the future. 

The utility easements main advantage is that it applies with the best right in the property. The 

comparison between the various rights showed that the pipeline owner should use utility 

easement but can also use an agreement easement in cases where its advantages are best 

suitable for the situation.  

 

In situations when pipelines are unprotected and when the pipeline owner are in a dispute with 

the property owner he could apply for a utility easement or turn to a court of justice to secure 

the pipelines. If the pipelines owner doesn’t get a right, the property owner could apply for 

assistance to remove the pipelines at the enforcement office. 

 

The thesis also includes an inventory of all public water and sewage lines located in land not 

owned by the municipality of Nacka. The inventory of Nacka’s water and sewage lines 
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showed that about half of all pipelines lying on someone else's land were unprotected. The 

rest of the pipelines were largely protected by agreement easements and utility easement. The 

inventory showed that the municipality haven´t created a right since 2008, which means that 

there have to be some weakness in the municipality's organization. To solve this problem the 

organization must have clear directives about what rules that are applicable for each right and 

who it is that are responsible for establish the right.  
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete jämför olika rättighetsupplåtelser som kan användas för att säkra 

allmänna VA-ledningar som ligger i mark som inte ägs av ledningshavaren. När 

fastighetsägaren och ledningshavaren har en överenskommelse bör de välja att säkra 

ledningen med ett avtalsservitut eller en ledningsrätt. Avtalsservitutets främsta egenskaper är 

en låg upprättandekostnad, går att upprätta snabbt samt att den underlättar vid en framtida 

flytt av ledningen medan ledningsrättens främsta fördel är att den gäller med bästa rätt i 

fastigheten. Jämförelsen mellan de olika rättigheterna visade att ledningshavaren borde 

använda sig av ledningsrätten men i de fall avtalsservitutets fördelar passar bättre för 

situationen kan även den användas. När det inte finns en överenskommelse har 

ledningshavaren möjlighet att expropriera marken genom ledningsrätt eller mark- och 

miljödomstolen. 

 

Arbetet behandlar de negativa konsekvenserna med en oskyddad VA-ledning, 

ledningshavaren kan t.ex. bli ersättningsskyldig pga en oskyddad  ledning. Om ledningen är 

oskyddad finns det även möjlighet för fastighetsägaren att ta bort ledningen genom att ansöka 

om handräckning hos kronofogden. 
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Examensarbetet innehåller även en inventering av alla Nacka kommuns VA-ledningar som 

inte ligger inom Nacka kommuns fastigheter. Inventeringen av Nacka kommuns VA-

ledningar visade att drygt hälften av alla ledningar som inte ligger på kommunens mark är 

oskyddade. De övriga ledningarna skyddades till största delen av avtalsservitut och 

ledningsrätt, det fanns även några officialservitut. Inventeringen visade att kommunen inte har 

upprättat en enda rättighet sedan 2008, vilket tydligt bekräftar Nacka kommuns misstankar 

om att det finns en brist i tillvägagångssätt med att upprätta ett skydd för ledningarna. För att 

lösa detta problem måste Nackas organisation få klara riktlinjer för hur ledningarna ska 

skyddas. Det bästa vore om enhetschefen för VA & Avfallsenheten fick befogenheten att 

skriva på servitut och nyttjanderättsavtal samt befogenheten att skriva under en 

ledningsrättsansökan. 
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1. Inledning 
 

De allmänna vatten- och avloppsledningarna (VA-ledningarna) är en viktig del av dagens 

infrastruktur. De förser kommunen med färskt vatten samt tar hand om invånarnas 

avloppsvatten. Det allmänna VA-systemet tar främst hänsyn till invånarnas hälsa och den 

omkringliggande miljön. En kommun utan rent vatten eller en fungerande rening av 

avloppsvattnet kommer att ha väldigt svårt att attrahera medborgare till kommunen. För att få 

denna viktiga infrastruktur att fungera behövs det mark där va-anläggningarna ska ligga. När 

allmänna VA-ledningar ska läggas ner i mark som inte ägs utav ledningshavaren, vill denne 

säkra dessa ledningar med en rättighet. Denna rättighet ger ledningshavaren ett rättsligt skydd 

till att ha sina ledningar i fastigheten. Vid val av vilken rättighetsupplåtelse som ska väljas för 

ledningen är det viktigt att veta vilka fördelar och nackdelar respektive rättighet medför. 

Beroende på de omständigheter som råder för respektive ledning kan den bäst lämpade 

rättigheten väljas ut. Nacka kommun som ligger i Stockholms län, har inget register över hur 

deras kommunala VA-ledningar som ligger på annans mark är skyddade. Genom detta arbete 

har ett sådant register upprättats, det visar de oskyddade ledningarna samt vilken typ av 

rättighet som skyddar respektive ledning.  

1.1 Bakgrund 

En allmän VA-anläggning innehåller tre olika sorters ledningar; vatten, dagvatten samt 

spillvatten. I vattenledningen rinner vanligt dricksvatten som är ett av de viktigaste livsmedlen 

vi har
1
. Dagvatten består av regn- och smältvatten inom ett område och kan medföra 

föroreningar om det inte tas om hand på rätt sätt.
2
 Dagvattnet kan t.ex. innehålla föroreningar 

från vägar, hustak, fasader eller industriområden och kan även skapa stora problem vid 

översvämningar. Spillvatten är vatten som kommer ifrån disk, bad, tvätt samt vatten från olika 

industriprocesser
3
. Om det behövs VA-anläggningar för att säkra miljön eller för hälsoskydd 

är kommunen skyldig att anordna detta. De är även skyldiga att anordna VA-anläggningar om 

befintlig eller ny bebyggelse ska ske i ett större sammanhang vilket kan vara ca 20-30 

fastigheter.
 4
  

                                                 
1 Nacka kommun. 2011. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Ekbäck, P. 2007 s. 63 
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VA & Avfallsenheten i Nacka kommun har under de senaste åren känt en osäkerhet över hur 

deras ledningar är skyddade men även känt att deras tillvägagångssätt i processen att skapa ett 

skydd för ledningarna, behöver ses över. Arbetet innehåller en inventering av Nacka 

kommuns ledningar och det var VA & Avfallsenheten som tog initiativet till att upprätta ett 

register över ledningars skydd. Ordet ledningshavare upprepas regelbundet i arbetet och syftar 

på en fysisk eller juridisk person som äger VA-ledningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en klarhet i vilken typ av rättighet som lämpar sig bäst i 

olika situationer för att skydda allmänna VA-ledningar. Genom att utvärdera fördelar och 

nackdelar med respektive rättighet kommer den rätta rättigheten att väljas utifrån den rådande 

situationen. 

 

Syftet är även att utreda om Nacka kommun har markupplåtelser till sina VA-ledningar som 

inte är belägna på deras fastigheter samt att redovisa vilken typ av rättighet som dessa VA-

ledningar skyddas av. Förhoppningen är att arbetet även ska ge en bra grund för personalen på 

Nacka kommuns VA & Avfallsenhet gällande vilken typ av rättighet de borde välja beroende 

på den aktuella situationen.  

 

Syftet med arbetet är även att ge Nacka kommun förslag på hur deras process med att ta fram 

ett skydd för ledningar kan förbättras.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vilken markupplåtelse som ska väljas för att skydda en allmän VA-ledning? 

 

 Hur skyddas Nacka kommuns VA-ledningar som ligger på en fastighet som inte ägs 

av kommunen? 

 

 Hur Nacka kommun ska förbättra sin process med att skapa ett skydd för sina VA-

ledningar? 
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1.4 Metod 

För att ta reda på vilken rättighet som passar bäst för allmänna VA-ledningar används bl.a. 

olika lagtexter och annan kurslitteratur för att hitta de fördelar och nackdelar som rättigheten 

medför. För att ta reda på vilken rättighet som ledningarna i Nacka kommun skyddas av, 

används datorprogrammen VA-banken4 och Solen samt lantmäteriets fastighetsregister. 

Datorprogrammen visar ledningarnas läge och utifrån programmet kan de ledningar som inte 

ligger på Nacka kommuns fastigheter hittas. Därefter undersöks fastighetens rättigheter i 

fastighetsregistret. Sedan kopplas de eventuella avtalen eller förrättningsakterna till de 

separata ledningarna i kommunens datorprogram. Genom att studera kommunens 

tillvägagångssätt med att upprätta ett skydd för ledningarna kan de problem som uppstår hittas 

och lösningar till problemen skapas. 

1.5 Disposition 

Kapitel två behandlar olika rättigheter som kan upplåtas för att skydda allmänna VA-

ledningar. Kapitlet beskriver rättigheternas nackdelar och fördelar samt förklarar i vilken 

situation som respektive rättighet borde användas. Kapitel två och tre behandlar allmänna 

VA-ledningar i ett allmänt perspektiv medan kapitel fyra redovisar inventeringen av allmänna 

VA-ledningar i Nacka kommun. I kapitel tre behandlas de ledningar som inte är skyddade av 

en rättighet. I kapitlet förklaras vilka faktorer som kan vara orsaken till varför det inte 

upprättats någon rättighet och vilka konsekvenser detta kan medföra. Det fjärde kapitlet 

innehåller en inventering av alla Nacka kommuns VA- ledningar som inte ligger i någon av 

kommunens fastigheter. Det sista kapitlet i arbetet drar slutsatser av de tidigare kapitlen och 

redovisar svaren på arbetets frågeställningar. 

1.6 Avgränsning 

Det finns många olika typer av ledningar i dagens samhällen t.ex. kan ledningar innehålla, el, 

naturgas, olja, fjärrvärme mm. Till dessa ledningar finns det olika lagar och bestämmelser 

som ska tillämpas, detta arbete behandlar endast allmänna VA-ledningar. 
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2. Markupplåtelser för VA-ledningar 

 

En ledningshavare som lägger ner sin ledning i en fastighet som inte ägs av ledningshavaren 

vill skapa en markupplåtelse som säkrar deras rätt att ha ledningarna i fastigheten. Vid en 

överenskommelse säkras ledningarna oftast via avtal eller inom en lantmäteriförrättning 

medan det vid osämja oftast sker via lantmäterimyndigheten eller via mark- och 

miljödomstolen. Rättigheter som uppkommer genom beslut av myndigheter är 

officialrättigheter och dessa har ett bättre skydd än de rättigheter som upplåts via enskilda 

avtal
5
. En allmän VA-ledning kan skyddas av en nyttjanderätt, officialnyttjanderätt, 

avtalsservitut, officialservitut eller av en ledningsrätt. Rättigheten ger ledningshavaren ett 

rättsligt skydd till att ha sina ledningar i någon annans fastighet, samtidigt som rättigheten 

även kan förbjuda fastighetsägaren att nyttja marken över ledningarna på ett visst sätt, t.ex. att 

byggnader inte får uppföras över ledningen. Det krävs inget speciellt tillstånd för att lägga ner 

ledningar i marken
6
 förutom fastighetsägarens godkännande.  

 

Om fastighetsägaren inte vill ge sitt medgivande till nedläggande av ledningen har 

ledningshavaren möjlighet att med tvång säkra mark åt ledningen med en ledningsrätt, ett 

officialservitut eller med en officialnyttjanderätt. Vid en överenskommelse kan 

ledningshavaren säkra sina ledningar med en ledningsrätt, ett avtalsservitut eller en 

nyttjanderätt. I detta kapitel kommer ledningshavarens tvångsmöjligheter att beskrivas och 

därefter de rättigheter som används vid en överenskommelse. Arbetet innehåller en jämförelse 

mellan de vanligaste rättigheternas olika fördelar och nackdelar samt vilken rättighet som 

borde väljas i olika situationer.  

2.1 Historik 

Från år 1917 kunde rättigheter förvärvas med tvång med stöd av 1917 års expropriationslag, 

vilken innebar ett bättre skydd än avtalsrättigheterna men ansågs vara en tidskrävande och 

kostsam process.
 7

 Enligt 1918 års vattenlag kunde även vatten och avloppsledningar dras 

fram men även detta ansågs tidskrävande eftersom det oftast krävdes huvudförhandlingar 

                                                 
5 Lantmäterimyndigheten. 2012b 

6 Ekbäck, P. 2007 s. 63 

7 Ekbäck, P. 2007 s. 29 
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inför dåvarande vattendomstol. Dessa krångliga processer tillsammans med att det på 1970-

talet planerades en kraftig utbyggnad av elnätet och VA-nätet, medförde att ett förslag till 

ledningsrättslagen togs fram.   

2.2 Rättighet upplåten genom tvång  

I vissa situationer när ledningshavaren och fastighetsägaren inte kan träffa en 

överenskommelse om ledningarna, har ledningshavaren möjligheten att använda sig av 

expropriation för att lägga ner ledningarna i fastigheten. Detta examensarbete studerar 

allmänna VA-ledningar och dessa får tas i anspråk med tvång
8
. Detta kan göras via 

lantmäterimyndigheten eller via mark- och miljödomstolen. Lantmäterimyndigheten upplåter 

ledningsrätt medan mark- och miljödomstolen upplåter ett officialservitut eller en 

officialnyttjanderätt. För att ansöka om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten krävs endast 

att ledningshavaren skickar in en ansökan. För att använda sig av expropriationslagen och gå 

via mark och miljödomstolen krävs att regeringen ger ledningshavaren ett 

expropriationstillstånd
9
. Expropriationslagens regler ska endast användas i de fall 

ledningsrättslagen inte räcker till
10

. Eftersom ledningsrätten även kan användas i de fall 

parterna är överens, beskrivs ledningsrättens egenskaper under rubriken ”Rättighet upplåten 

genom överenskommelse”. Rättigheten får inte exproprieras om ändamålet borde tillgodoses 

på annat sätt eller om olägenheterna av expropriationen från enskild eller allmän synpunkt 

överväger de fördelar som kan vinnas genom den
11

. 

2.2.1 Officialnyttjanderätt 

En officialnyttjanderätt upprättas till förmån för en person och till skillnad från en 

nyttjanderätt som upprättas genom avtal, upprättas officialnyttjanderätten genom ett beslut av 

en myndighet eller domstol
12

. En officialnyttjanderätt gäller på obegränsad tid och har ett 

starkare skydd jämfört med avtalsrättigheterna som kan upphöra vid t.ex. fastighetsreglering 

eller exekutiv aktion.
13

 Officialnyttjanderätten och officialservitutet har samma ställning i 

rättssystemet och kallas även officialrättighet.  

                                                 
8 Expropriationslag 2 kap 3 § 

9 Expropriationslag 3 kap 1 § 

10 Expropriationslag 2 kap 12 § 

11 Expropriationslag 2 kap 12 § 

12 Lantmäterimyndigheten. 2012a 

13 Sjödin, E & Nilsson, L. 2003 s.16 
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2.2.2 Officialservitut 

Officialservitut upplåts av en myndighet eller en domstol och gäller till förmån för en 

fastighet, vanligtvis är det Lantmäterimyndigheten som upprättar ett officialservitut genom en 

förrättning
14

.  De berörda parterna kan inte avtala bort eller ändra servitutet själva, detta kan 

endast göras inom en förrättning. Officialservitutet har samma starka ställning som 

officialnyttjanderätten.  

 

Innan Ledningsrättslagen trädde ikraft 1 juli 1974
15

 kunde lantmäterimyndigheten säkra 

allmänna VA-ledningar genom officialservitut men idag får officialservitut inte upplåtas för 

att säkra allmänna VA-ledningar, i de fallen ska istället ledningsrättslagen användas
16

. 

Officialservitut för allmänna VA-ledningar kan dock upprättas genom expropriation via mark- 

och miljödomstolen efter att expropriationstillstånd har förvärvats
17

. Även om 

lantmäterimyndigheten inte kan upprätta officialservitut för allmänna VA-ledningar längre, 

gäller de officialservitut som redan upplåtits med samma rätt som tidigare. Se bilaga 4 för ett 

exempel på ett utdrag från ett officialservitut. 

2.2.3 Ersättning vid expropriation 

Expropriation kan alltså användas i de fall parterna inte lyckats träffa en överenskommelse, 

det kan t.ex. handla om oenighet kring ersättningsbeloppet eller lokalisering av ledningen. 

Expropriation medför oftast en tidskrävande process och det är vanligt att besluten blir 

överklagade vilket leder till höga transaktionskostnader för ledningshavaren. 

 

Fastighetsägaren ska få en ersättning från ledningshavaren för det upplåtna utrymmet. 

Ersättningen för en allmän VA-ledning vid expropriation ska motsvara den minskning av 

fastighetens värde som ledningen medför samt ett påslag på 25 %. Det kan även utgå 

ersättning för övriga skador som uppkommer av ledningen
18

. 

                                                 
14 Lantmäterimyndigheten. 2012b 

15 Ledningsrättslag övergångsbestämmelser 

16 Fastighetsbildningslag 7 kap 2 § 1 st. 

17 Expropriationslag 5 kap 1 §  

18 Expropriationslag 4 kap 1 § 
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2.3 Rättighet upplåten genom överenskommelse 

Här beskrivs de rättigheter som kan upplåtas genom en överenskommelse mellan 

ledningshavaren och fastighetsägaren. 

2.3.1 Ledningsrätt 

Enligt ledningsrättslagen kan ledningsrätt upplåtas för VA-ledningar av allmän karaktär. VA-

ledningar för privat bruk regleras i fastighetsbildningslagen medan VA-ledningar för flera 

fastigheter regleras i anläggningslagen
19

. Ledningsrätten kan knytas till ledningens ägare eller 

till en fastighet som ledningshavaren äger
20

. Det är lantmäterimyndigheten som upprättar, 

upphäver och ändrar en ledningsrätt
21

. Ledningsrätten är en officialrättighet som gäller med 

bästa rätt i fastigheten samt att rättigheten är obegränsad i tiden
22

. Förrättningslantmätaren kan 

inom förrättningen förordna om att ledningsrätten ska gälla framför andra officialrättigheter 

förutom vägrätt
23

. Detta har betydelse i de fall rättigheterna inte kan samverka med varandra, 

den rättighet med bättre rätt har förtur och kan tränga undan rättigheter med sämre rätt. 

 

Oftast har ledningshavaren och fastighetsägaren träffat en överenskommelse gällande 

ledningen men det finns även möjlighet för ledningshavaren att upprätta en ledningsrätt mot 

fastighetsägarens vilja. För att få upprätta en ledningsrätt med tvång krävs att olägenheterna 

från enskild och allmän synpunkt överväger de fördelar som ledningen medför
24

. 

Ledningsrätten får inte upprättas om ändamålet borde tillgodoses på något annat sätt eller om 

den är i strid mot detaljplanen i området
25

. Ska ledningen läggas inom ett område utan en 

detaljplan får ledningsrätten inte upprättas om den skulle försvåra områdets ändamålsenliga 

användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 

området
26

. 

 

                                                 
19 Anläggningslag 1 § 

20 Ekbäck, P. 2007 s. 28-30 

21 Ledningsrättslag 5 § och 33 § 

22 Ekbäck, P. 2007 s. 30 

23 Ledningsrättslag 12 § 4 st. 

24 Ledningsrättslag 6 § 

25 Ledningsrättslag 6 § och 8 § 

26 Ledningsrättslag 9 § 
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Kostnaden för förrättningen kan variera kraftigt beroende på de omständigheter som råder i 

varje enskild situation. För att ge ett exempel kan kostnaden för att säkra en ledning med 

ledningsrätt inom en medelstor villafastighet vara ca 14 000 kr, om parterna är överens.
 27

 Om 

parterna inte är överens kan det för samma förrättning istället kosta upp till ca 30 000 kr för 

en ledningsrätt inom samma fastighet.
 
 

 

När förrättningslantmätaren värderar intrånget för en ledningsrättsupplåtelse regleras det på 

samma sätt som ersättningen bestäms vid expropriation, den ska alltså motsvara den 

minskning i fastighetens marknadsvärde som ledningen medför plus ett påslag på 25 % 
28

. 

Parterna kan även träffa en överenskommelse om ersättningen. Huvudregeln är att det är 

ledningshavaren som betalar förrättningskostnaderna
29

. Se bilaga 3 för ett exempel på ett 

utdrag från en ledningsrätt. 

2.3.2 Avtalsservitut 

Servitut som upplåts genom avtal kallas avtalsservitut, de upplåts enligt jordabalken och 

förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan parterna
30

. Genom avtalsservitutet upplåts det 

en rätt för en fastighet och inte till en person som är fallet vid bildande av en nyttjanderätt, 

vilket gör att servitutet inte kan överlåtas särskilt
31

. Till skillnad från nyttjanderätten som 

upplåts på begränsad tid så upplåts avtalsservitutet på obegränsad tid
32

. 

 

För att rättigheten ska klassas som ett servitut måste servitutsrekvisiten vara uppfyllda. 

Servitutet ska vara av stadigvarande betydelse, medföra en ändamålsenlig användning samt 

att den inte får medföra positiva prestationer.
33

 Servitut kan delas upp i positiva och negativa 

servitut. De positiva servituten medger en rätt att nyttja den tjänande fastigheten, t.ex. rätt att 

nyttja väg eller brygga. De negativa servituten innebär att fastighetsägaren avstår från att 

                                                 
27 Fors, David. Personlig kommunikation. 2011 

28 Ledningsrättslag 13 § 

29 Ekbäck, P. 2007 s. 48 

30 Jordabalk 14 kap. 5 § 

31 Jordabalk 14 kap. 3 § 

32 Jordabalk 7 kap. 6 § 

33 Ekbäck, P. 2007 s. 27 
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nyttja sin fastighet på ett visst sätt, dock får detta inte medföra ett totalt i anspråkstagande.
 34

 

Den fastighet som har förmån till servitutet kallas den härskande fastigheten medan den 

belastade fastigheten kallas den tjänande fastigheten.  

 

En avtalsrättighet kan skrivas in i fastighetsregistret, vilket ger den ett starkare skydd jämfört 

med en oinskriven rättighet. Vid försäljning av en fastighet som belastas av ett oinskrivet 

avtalsservitut har fastighetsägaren en skyldighet att göra förbehåll för rättigheten så den nya 

ägaren känner till rättigheten
35

. Om rättighetshavaren mister sin rättighet pga detta ska han 

ersättas för sin skada av den förre fastighetsägaren
36

. Rättigheten gäller mot den nya ägaren 

om den är inskriven i fastighetsregistret eller om den nya ägaren kände eller borde ha känt till 

rättigheten
37

.  

 

Vid en exekutiv försäljning kan nyttjanderätten upphöra och de rättigheter som är inskrivna 

först har ett bättre skydd än de som skrivits in senare
38

. Vid klyvning och avstyckning av en 

fastighet kommer ett inskrivet avtalsservitut fortsätta att gälla i de fastigheter där ledningarna 

ligger
39

. Vid fastighetsreglering upphör avtalsservitutet att gälla i den del som frångår 

fastigheten men det finns möjlighet för förrättningslantmätaren att göra förbehåll för 

rättigheten
40

. 

 

Kostnaden för att upprätta ett avtalsservitut består av parternas förhandlingskostnader. Vid en 

snabb överenskommelse kan avtalet skrivas på vid första möte medan kostnaderna kan bli 

höga vid långa förhandlingar mellan parterna. När avtalet är upprättat kan det skrivas in i 

fastighetsregistret, kostnaden för en inskrivning är 375 kr 
41

 och utöver detta kan även en 

ersättning för själva rättigheten utgå. Eftersom avtalsservitutet är ett avtal mellan två parter, 

                                                 
34 Ekbäck, P. 2009s. 159 

35 Jordabalk 7 kap. 11 § 

36 Jordabalk 7 kap. 18 § 

37 Jordabalk 7 kap. 14 § 

38 Jordabalk 7 kap. 16 § 

39 Jordabalk 7 kap. 27 § 

40 Jordabalk 7 kap. 29 § 

41 Lantmäterimyndigheten. 2011 
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får de själva inom avtalet reglera ersättningens storlek för upplåtelsen. För att se ett exempel 

på ett avtalsservitut se bilaga 2. 

 

När en ledning måste flyttas inom en fastighet kan parterna vid överenskommelse ansöka om 

dödning av ett servitut.
42

 Därefter får parterna upprätta ett nytt servitut för ledningen, 

nackdelen med denna process är att om det har upplåtits andra rättigheter i fastigheten efter 

det första servitutet kommer det nya servitutet få en sämre ställning än de andra rättigheterna. 

Att döda ett avtalsservitut kostar ingenting, däremot måste avgiften för inskrivning av den nya 

rättigheten betalas. 

2.3.3 Nyttjanderätt  

Nyttjanderätten är en rättighet som upplåts via avtal mellan olika parter och upplåts till 

förmån för en person och inte till en fastighet, som är fallet vid ett servitut
43

. 

Nyttjanderättsavtal reglerar rättsförhållandet mellan två parter och kan innebära att den ena 

parten får en exklusiv rätt till det upplåtna området (helnyttjanderätt) eller endast rätt att 

utnyttja området i visst hänseende (partiell nyttjanderätt)
 44

.  En nyttjanderätt för ledningar är 

alltså en partiell nyttjanderätt och exempel på en helnyttjanderätt är hyra, arrende och 

tomträtt. Nyttjanderätten får inte upplåtas för all framtid utan är endast bindande i max 50 år 

utanför detaljplan och max 25 år inom en detaljplan
45

 samt att avtalet kan förlängas när 

parterna är överens
46

. En nyttjanderätt kan både vara skriftlig och muntlig, dock måste den 

vara skriftlig om den ska skrivas in i fastighetsregistret
47

. Ett inskrivet servitut underlättar 

alltid vid senare tvist om rättigheten. Nyttjanderätten kan upphöra på samma sätt som 

avtalsservitutet t.ex. vid fastighetsreglering, försäljning eller vid exekutiv aktion. 

                                                 
42 Lantmäterimyndigheten. 2012a 

43 Ekbäck, P. 2007 s. 26 

44 Tyresö kommun. 2011 

45 Jordabalk 7 kap. 5 § 

46 Jordabalk 7 kap. 7 § 

47 Jordabalk 7 kap. 10 § 
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2.4 Jämförelse och utvärdering av rättigheterna 

Ledningshavaren har en möjlighet att tvinga till sig en rättighet men dessa processer leder 

oftast till långa processtider samt till höga transaktionskostnader. Genom en 

överenskommelse kan dessa negativa konsekvenser förhoppningsvis undvikas. 

Avtalsrättigheter kan endast skapas då parterna har en överenskommelse och enligt detta 

kapitel är avtalsservitutet och nyttjanderätten väldigt lika varandra. De två största olikheterna 

är att avtalsservitutet upplåts till förmån för en fastighet samt är på obegränsad tid medan 

nyttjanderätten upplåts till förmån för en person samt upplåts på begränsad tid. 

Nyttjanderättens tidsbegränsning är en avgörande faktor som gör att avtalsservitutet bör väljas 

framför en nyttjanderätt vid skyddande av allmänna VA-ledningar.  

 

Detta medför att det är ledningsrätten och avtalsservitutet som kvarstår i valet med att hitta 

den bästa rättigheten för en allmän VA-ledning. Ledningsrättens starka ställning är dess 

största fördel medan avtalsservitutets största fördel är de låga upprättningskostnaderna, 

snabba upprättande samt dess smidighet vid en framtida flytt av ledningarna
48

. 

 

En ledning som är skyddad av ett avtalsservitut kan vid överenskommelse med 

fastighetsägaren enkelt flyttas.  Om ledningen är skyddad med en ledningsrätt blir processen 

dyrare och tar längre tid eftersom en ledningsrätt endast kan ändras genom en ny förrättning. 

 

Om en ledningshavare snabbt behöver få ner ledningen i en fastighet går det snabbare att 

upprätta ett avtalsservitut. Men det finns en möjlighet för ledningshavaren att skriva en 

överenskommelse med fastighetsägaren som ligger till grund för ledningsrätten, vilket skulle 

kunna lösa problemet med ett snabbt nerläggande av ledningen.  

 

Avtalsservitutet säkrar en allmän VA-anläggning genom att binda rättigheten till en av 

ledningshavarens fastigheter, det finns en risk att ledningshavaren säljer förmånsfastigheten 

och glömmer att säkra upp servitutet vilket innebär att rättigheten kan gå förlorad. Därför är 

det säkrare med en ledningsrätt som alltid kommer att vara bunden till ledningshavaren.  

 

                                                 
48 Ekbäck, P. 2007 s. 26 
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Vid upprättande av avtalsservitut kan förhandlingsprocessen bli tidskrävande, det kan det t.ex. 

vara svårt att komma överens om lokalisering och ersättningsbelopp. Det kan i dessa fall vara 

lättare för en fastighetsägare att godta ett förslag som görs av en oberoende part t.ex. 

lantmäterimyndigheten. Om det är många ledningar som ska skyddas och många 

fastighetsägare som berörs kan det i längden bli billigare att upprätta ledningsrätt eftersom 

flera ledningar kan behandlas inom samma förrättning. 

 

Det är av stor betydelse för samhället att ha ett fungerande VA-system, det är därför viktigt att 

ledningarna har en rättighet som ledningshavaren kan lita på. Ledningsrätten ger ledningarna 

det bästa skyddet och borde därför vanligtvis användas för att säkra allmänna VA-ledningar. 

Men i de fall där ledningshavaren inte anser att det är nödvändigt med en ledningsrätt kan 

avtalsservitut upprättas t.ex. i situationer när ledningen inom en snar framtid ska flyttas eller 

när ledningshavaren anser att kostnaden är en mer prioriterad faktor.  

 

 

Fördelar och nackdelar med ledningsrätt 

 

+  Ledningsrätten gäller med bästa rätt. 

+  Obegränsad i tiden. 

+  Till förmån för ledningshavaren. 

+ Möjlighet att bilda utan stöd av överenskommelse 

 

-  Dyr att upprätta, framförallt vid oenighet. 

 

Fördelar och nackdelar med avtalsservitut 

 

+  Vid en flytt av en VA-ledning är det billigt och lätt att ändra avtalet om det finns  

                      en överenskommelse. 

+ I förhållande till ledningsrätt är den billig att upprätta. 

+ Obegränsad i tiden. 

 

 

- Fodrar överenskommelse 

-  Kan upphöra vid exekutiv aktion. 

-  Kan upphöra vid ägarbyte. 
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-  Kan upphöra vid fastighetsreglering. 

- Till förmån för en fastighet. 

 

Fördelar och nackdelar med nyttjanderätt 

 

+  Vid en flytt av en VA-ledning är det billigt och lätt att ändra avtalet om det finns  

                      en överenskommelse. 

+  I förhållande till ledningsrätt är den billig att upprätta. 

+  Till förmån för ledningshavaren. 

 

- Fodrar överenskommelse 

-  Tidsbegränsad. 

-  Kan upphöra vid exekutiv aktion. 

-  Kan upphöra vid ägarbyte. 

-  Kan upphöra vid fastighetsreglering. 
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3. Ledning utan formella rättigheter 

Detta kapitel behandlar ledningar som inte skyddas av en rättighet eller där det är osäkert om 

det finns en rättighet till ledningen. Det kan vara svårt att veta om det finns en rättighet till 

ledningen när inga rättigheter är redovisade i fastighetsregistret. Eftersom ledningen redan 

ligger i marken är sannolikheten ganska stor att fastighetsägaren gett sitt godkännande vid 

tidpunkten för nedläggandet. Om fastighetsägaren gav ett muntligt godkännande uppstod en 

nyttjanderätt eller eventuellt ett avtalsservitut om överenskommelsen gjordes innan 1972
49

. 

Som tidigare beskrivits kan en oinskriven avtalsrättighet upphöra på flera sätt, därför är 

chansen relativt liten att rättigheten förtfarande gäller efter många år, framförallt om 

fastigheten bytt ägare flera gånger.  

 

Om någon besuttit en rättighet i så lång tid att ingen minns hur rättigheten först kom till, kan 

rättighetshavaren åberopa urminnes hävd
50

. Denna regel uppkom i samband med 

övergångsbestämmelserna till nya Jordabalken, tidskriteriet som enligt praxis är ca 90 år 

skulle vara uppfyllt redan när Jordabalken trädde i kraft
51

. Detta betyder att nyttjandet skulle 

vara påbörjat vid 1880-talet för att urminnes hävd ska kunna åberopas. 

 

Är ledningshavaren eller fastighetsägaren osäkra på om det finns en rättighet för ledningarna 

kan de ansöka om en fastighetsbestämning eller få frågan prövad hos tingsrätten
52

. Genom en 

fastighetsbestämning kan lantmäterimyndigheten avgöra om det finns en ledningsrätt eller ett 

servitut för ledningen samt avgöra rättighetens omfång
53

. Officialservitut kan 

fastighetsbestämmas medan avtalsrättigheter istället prövas i allmän domstol
54

.  

 

 

                                                 
49 Sjödin, E & Nilsson, L. 2003 s. 45 

50 Proposition 1970:20 del B sida 421 

51 Ekbäck, P. 2009 s. 259 

52 Rättegångsbalk 1 kap 1 § och 13 kap 2 § 

53 Fastighetsbildningslag 14 kap. 1 § 2 pkt. 

54 Ekbäck, P. 2009 s. 253 
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3.1 Konsekvenser av oskyddade ledningar 

Om fastighetsägaren inte vill ge sitt tillstånd till ledningarna, kan ledningahavaren ansöka om 

ledningsrätt eller expropriationstillstånd. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall 

och om alla expropriations krav är uppfyllda kan en rättighet upplåtas. Även om ledningen 

ligger i fastighetsägarens mark utgör den inget fastighetstillbehör utan ägs utav 

ledningshavaren
55

. Fastighetsägaren får inte ta bort ledningen utan ledningshavarens 

medgivande eftersom fastighetsägaren inte äger ledningen. Om fastighetsägaren tar bort 

ledningen och om det görs med uppsåt kan ägaren dömas till fängelse för egenmäktigt 

förfarande
56

. För att få bort ledningarna från fastigheten har fastighetsägaren möjlighet att 

ansöka om handräckning hos kronofogdsmyndigheten
57

. Genom detta förfarande har 

fastighetsägaren möjlighet att med hjälp av kronofogden tvinga ledningshavaren att ta bort 

sina ledningar från fastigheten eller att kronofogden själva tar bort ledningarna. För den 

intresserade finns mer information om denna process i Sara Bolanders examensarbete ”Tvister 

om markanknutna rättigheter samt rubbad besittning”
 58

.  

 

Om en fastighetsägare inte är medveten om att ledningen finns i fastigheten medför detta att 

det finns en större risk att han utför en åtgärd som kan skada ledningen, försvåra underhållet 

av den eller medföra ett större ersättningsbelopp vid framtida läckage. Här är ett exempel på 

en situation som kan uppstå vid oskyddade ledningar. Fastighetsägare som har ledningar i sin 

mark kan få bygglov för ett hus över ledningarna. Om ledningen under huset senare går 

sönder leder detta till att ledningshavaren måste betala ut mycket stora ersättningsbelopp 

jämfört med den ersättning som annars skulle ha utgått om det inte funnits något hus över 

ledningen. Men även underhållet av ledningen kan försvåras avsevärt när det står en byggnad 

över ledningarna. 

                                                 
55 Jordabalk 2 kap. 4 § 

56 Brottsbalk 1 kap. 2§ och 8 kap. 8 § 

57 Kronofogden. 2012 

58 Bolander, S. 2010 
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3.2 Orsaker till att en ledning är oskyddad  

Det kan finnas många orsaker till att en ledning inte är skyddad. Detta avsnitt kommer att ge 

några exempel på situationer där rättigheter till ledningar inte har skapats. En orsak till varför 

det inte finns något skydd kan vara att ledningshavaren lagt ner ledningen utan att kontakta 

fastighetsägaren. En annan orsak kan vara att ledningshavaren har fått ett muntligt tillstånd av 

fastighetsägaren och att ledningshavaren sedan tog det för givet att tillståndet gäller för all 

framtid. Ledningshavaren kan även ha förlorat sin rättighet till ledningen i de fall 

markupplåtelsen är en avtalsrättighet som upphört.  

 

Inom en detaljplan kan områden som ska vara tillgängliga för ledningar reserveras genom att 

märkas ut som u-område i planen.
59

 Genom att marken är utmärkt som u-område får 

fastighetsägaren inte uppföra några byggnader inom området.  U-området är ingen rättighet 

för ledningen men blandas ibland ihop med en rättighet, vilket medför att ledningshavaren 

inte upprättar någon rättighet för ledningen eftersom de tror att den redan har ett skydd.  

 

När ledningshavaren eller dess entreprenör lägger ner ledningarna kan det uppstå problem 

som gör att ledningarna måste läggas ner på ett sätt som inte var planerat från början. 

Ledningarna kan då hamna utanför det rättighetsområde som har upprättats. Ledningar som 

hamnar utanför rättighetsområdet skyddas inte av rättigheten. Vid en felmarginal på några 

decimeter spelar det oftast ingen större roll men när ledningarna hamnar flera meter bort kan 

det medföra stora negativa konsekvenser för ledningshavaren. 

 

Ledningshavaren kan ha en stor organisation med många medarbetare som är inblandade i 

processen att lägga ner nya ledningar. Det finns en risk att alla inom organisationen inte har 

den kompetens som krävs för att upprätta ett skydd åt ledningarna. Om det inte finns några 

tydliga ansvarsområden som uppger vem det är som har ansvaret för upprättande av skydd, 

kan det hända att uppgiften glöms bort.  

 

 

                                                 
59 Boverket. 2002 
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3.3 Möjliga åtgärder 

Även om fastighetsägaren har gett sitt medgivande till ledningen borde ledningshavaren ha 

som policy att alltid få medgivandet skriftligt samt att alltid ansöka om inskrivning för 

rättigheten. Detta gör att rättigheten inte glöms bort samt att risken med att fastighetsägaren 

ångrar sig försvinner.  

 

Eftersom detta arbete endast studerar allmänna VA-ledningar är ledningshavaren ofta en 

kommun eller annat större bolag. Detta betyder att ledningshavaren förmodligen har en stor 

organisation och det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur ledningarna ska säkras 

samt se till så att de anställda besitter rätt kompetens. 

 

För att säkra en ledning som redan ligger i någon annans mark kan ledningsrättshavaren välja 

mellan de rättigheter som behandlats i kapitel 2. Om fastighetsägaren och ledningshavaren är 

överens borde ett avtalsservitut eller en ledningsrätt upprättas och vid oenighet kan 

ledningshavaren ansöka om ledningsrätt. 
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4. Inventering av Nacka kommuns VA-ledningar 

Runt år 1900 startades uppbyggnaden av de allmänna VA-ledningarna i Nacka. Området 

bestod tidigare av flera olika kommuner vilket gjorde att deras tillvägagångssätt vid vatten- 

och avloppsplaneringen och deras val av rättigheter för ledningarna varierade.
60

 Dagens 

fastigheter i Nacka kommun kan antingen vara kopplade till det kommunala va-systemet eller 

löst VA-frågan t.ex. via en egen drickvattenbrunn på fastigheten och med ett enskilt avlopp. 

Det kommunala dricksvattnet kommer ifrån Mälaren och det är reningsverken i Käppala och 

Henriksdal som tar hand om det kommunala avloppsvattnet
61

.  Detta kapitel beskriver den 

inventering som gjorts över alla Nacka kommuns VA-ledningar, som ligger i mark vilket inte 

ägs av kommunen. 

4.2 Undersökningsmetod   

För att undersöka hur kommunens VA-ledningar är skyddade, användes dataprogrammet VA 

banken 4 och lantmäteriets fastighetsregister. VA banken 4 används mestadels av kommunens 

VA & Avfallsenhet och visar alla kommunens VA-ledningar. Det går även att se vilka 

fastigheter som ägs utav kommunen och genom att inventera alla kommunens VA-ledningar 

kan de ledningar som ligger på annans mark upptäckas. Sedan användes fastighetsregistret för 

att undersöka om det finns någon inskriven rättighet för kommunens VA-ledningar. Om det 

fanns en inskriven rättighet för ledningarna, togs en kopia av rättighetens dokument. 

Dokumentet kopplades sedan till den aktuella ledningssträckan i VA banken 4. De oskyddade 

ledningarna markerades med ”Oskyddad ledning” eller ”U-område utan rättighet”, där den 

senare redovisar en ledning som ligger inom ett u-område i en detaljplan men som saknar en 

rättighet. De skyddade ledningarna markerades med den typ av rättighet som ledningarna 

skyddas av t.ex. ”Skyddat av ledningsrätt” osv.   

 

Eftersom de olika ledningarna i datorprogrammet har indelats i flera mindre ledningssträckor 

var det mycket tid som gick åt till att koppla dokumentet till alla dessa sträckor. Om en 

fastighet har en dag-, spill- och vattenledning kan respektive ledning i VA banken 4 vara 

indelad i fem sektioner vilket betyder att dokumentet måste kopplas 15 gånger för denna 

fastighet.  

                                                 
60 Forsberg Hamilton, Marilou. Personlig kommunikation. 2012 

61 Nacka kommun. 2011 



27 

 

  

4.2.1 Osäkerhetsfaktorer med inventeringen 

Det finns flera faktorer som kan innebära att den upprättade listan med rättigheter kan vara 

ofullständig. En del av det material som hämtats från fastighetsregistret kan vara bristfällig, 

t.ex. är redovisningen utav rättigheter ofullständig inom vissa fastigheter. Vissa ledningar är 

väldigt gamla och det kan därför vara svårt att veta vems ledning det är samt att 

kartprogrammet VA banken 4 kan innehålla fel. Om ledningarna inte ligger rätt i programmet 

kan detta göra att ledningarna ser ut att ligga på kommunal mark medan de egentligen ligger 

på någon annans mark. De ledningar som ligger fel har då inte blivit granskade under 

inventeringen. 

 

Det kan finnas avtalsservitut och nyttjanderätter som inte är inskrivna i fastigheten men som 

är giltiga, dock är det stor risk att fastigheten har bytt ägare och att den nuvarande 

fastighetsägaren inte kände till avtalet vid köpet vilket betyder att rättigheten inte längre gäller 

för ledningshavaren. 

När ledningarna ska grävas ner i marken kan det ibland finnas hinder i marken t.ex. berg som 

måste sprängas, dessa hinder kan medföra att ledningen måste dras runt hindret. I de fall 

entreprenören inte meddelar kommunen att ledningarna dragits om, kommer inte ledningens 

läge i dataregistret att uppdateras, vilket kan medföra att rättigheten inte täcker hela 

ledningsområdet.   

Inom ett tiotal fastigheter finns det avtalsservitut upprättat för ledningar till förmån för 

kommunen men kartorna till dessa avtal saknas, därför kan det inte med säkerhet sägas att 

avtalen gäller för kommunens ledningar. I dessa fall är de redovisade som oskyddade men 

avtalsservitutet är ändå kopplat till VA-ledningen i VA banken 4. 

 

4.3 Dagens situation i Nacka kommun 

Nacka kommun har länge haft och kommer troligtvis fortsätta att ha en stadig 

befolkningsökning
62

. När invånarna i kommunen ökar kommer även belastningen på de 

allmänna VA-ledningarna att öka. Det är därför viktigt att se till att ledningarna har ett bra 

skydd. Det vore enklast om det gick att lägga alla ledningar inom kommunal mark men detta 

                                                 
62Nacka kommun. 2011  
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förutsätter att kommunen ska äga mycket mark och att det alltid ska vara den marken som är 

bäst lämpad för att lägga ner ledningarna i. Det vore även mer kostnadseffektivt eftersom inga 

förhandlingar med andra parter behöver föras. Många VA-ledningar ligger inte inom 

kommunens fastigheter och därför finns det ett starkt intresse för kommunen att veta om de 

har några rättigheter till sina ledningar. 

 

Initiativet till att upprätta ett register över hur ledningarna skyddas togs av VA & 

Avfallsenheten.
63

 Under de senaste åren har de känt en osäkerhet över hur deras ledningar är 

skyddade men även känt att deras tillvägagångssätt i processen att skapa ett skydd för 

ledningarna behöver ses över. De har tillgång till kartprogrammet Solen som visar 

officialservituts- och ledningsrättsområden. Programmet visar alla officialservitut och 

ledningsrätter på en viss fastighet, men inte vem rättigheten gäller till förmån för. Om de vill 

vara säkra på att servitutet eller ledningsrätten gäller till förmån för Nacka kommun måste de 

ta hjälp från förrättningslantmätarna i Nacka, vilket är en tidskrävande process. 

4.3.1 Nacka kommuns organisation 

Nacka kommun är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Nacka. Förvaltningen av 

dessa handhas under Tekniska Nämnden av VA & Avfallsenheten. Processen för utbyggnad 

av det kommunala VA-nätet börjar vanligtvis inom  detaljplaneprocessen.
64

 En projektgrupp 

som består av en representant från bland annat plan, exploatering, VA, park, fritid, väg eller 

trafik upprättas. Varje representant har i uppgift att bevaka sin nämnds intressen och 

tillsammans ser de till att det inte blir några konflikter mellan olika intresseområden. 

Representanten för VA ser bland annat till att u-områdena läggs i planen så att befintliga VA-

ledningar hamnar inom dess gränser eller att u-område läggs där kommunens VA-ledningar 

planeras ligga. 

 

Idag finns det inga klara riktlinjer för hur ledningarna ska säkras, det kan t.ex. vara en person 

från exploatering eller en person från VA & Avfallsenheten som förbereder en 

ledningsrättsansökan som sedan skickas för påskrift till Fastighetskontoret.
65

 Med dagens 

regler måste en ledningsrättsansökan skrivas under av Fastighetskontoret för att sedan skickas 

                                                 
63 Forsberg Hamilton, Marilou. Personlig kommunikation. 2012 

64 Forsberg Hamilton, Marilou. Personlig kommunikation. 2012 

65 Forsberg Hamilton, Marilou. Personlig kommunikation. 2012 
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vidare till lantmäterimyndigheten. Vid upprättande av ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt 

kan Fastighetskontoret eller den politiskt styrda Tekniska nämnden skriva på avtalet.  

 

Det har även funnits en tendens till att vissa på VA & Avfallsenheten blandar ihop ett u-

område i en detaljplan med en rättighet som säkrar en ledning. Detta kan leda till att ledningen 

hamnar inom ett u-område i detaljplanen och att kommunen sedan glömmer bort att upprätta 

en rättighet för ledningen.  

 

4.4 Resultatet av inventeringen 

 

Inventeringen visade att hälften av Nacka kommuns ledningar oskyddade och att den andra 

hälften har en rättighet kopplat till ledningarna. De ledningar som benäms som oskyddade är 

de ledningar som inte har någon rättighet kopplat till sig i fastighetsregistret. Det kan alltså 

finnas oinskrivna rättigheter som gäller för ledningen men som tidigare nämnts är 

sannolikheten relativt stor att denna rättighet har upphört.  

 

De svarta ledningarna till vänster i figur 1 visar alla skyddade ledningar inom kommunen 

medan de gröna ledningarna till höger visar alla oskyddade ledningar. I bilaga 1 finns det 

större och tydligare kartor över kommunens skyddade och oskyddade VA-ledningar. 

 

 

 

Figur 1: Kommunens ledningar med skydd visas till vänster och de oskyddade ledningarna visas till höger. 
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Inventeringen visade att kommunens ledningar skyddas av tre olika rättigheter: ledningsrätt, 

avtalsservitut och officialservitut. Figur 2 visar fördelningen mellan de tre rättigheterna som 

skyddar kommunens ledningar. De blåmarkerade ledningarna skyddas av officialservitut, de 

svarta ledningarna skyddas av ledningsrätt och de rosa ledningar skyddas av avtalsservitut.  

 

Figur 2: Från vänster visas först de ledningar som skyddas av officialservitut, sedan de som skyddas av 

ledningsrätt samt de som skyddas av avtalsservitut. 

 

I kommunen finns det 167 avtalsservitut som skyddar kommunens VA-ledningar och det 

första avtalet tecknades redan 1890 men de flesta upprättades under perioden 1950-1980 (se 

tabell 1). Efter 1980 har bara fyra avtalsservitut upprättats och detta förmodligen på grund av 

att ledningsrättslagen trädde i kraft 1974, efter det blev ledningsrätten den vanligaste 

rättigheten som kommunen använde sig av. Officialservitutet har sedan 1974 endast kunnat 

upprättas genom expropriation och eftersom nackdelarna med detta förfarandesätt är så många 

används det väldigt sällan. Detta kan bekräftas med de få officialservitut som skyddar 

kommunens ledningar. Inventeringen visade att ingen ledningsrätt har upprättats för 

kommunens VA-ledningar efter 2008, inte heller någon av de andra rättighetstyperna har 

upprättats efter denna tid.  

 

Rättighet Antal Första året Sista året 

Avtalsservitut 167 1890 2004 

Ledningsrätter 146 1976 2008 

Officialservitut  14 1929 1998 

 

Tabell 1: Antalet upprättade rättigheter som skyddar kommunens VA-ledningar samt första och sista året som 

respektive rättighet upplåtits. 
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4.5 Analys och förslag på åtgärder 

 

Nacka kommun har väldigt många ledningar som är oskyddade och som i framtiden borde 

skyddas. För ett fåtal av Nacka kommuns oskyddade ledningar skulle eventuellt urminnes 

hävd kunna åberopas men de flesta ledningar lades ner i marken för sent för att Nacka 

kommun ska kunna använda sig av denna bestämmelse. För att säkra upp alla kommunens 

oskyddade VA-ledningar bör kommunen upprätta avtalsservitut eller ledningsrätter för 

ledningarna. Nacka kommun behöver väldigt sällan flytta sina ledningar vilket gör att 

avtalsservitutets stora fördel vid flyttning av ledningar inte kan utnyttjas. 

 

Kommunen måste göra en avvägning mellan hur mycket pengar de är beredda att betala mot 

hur starkt skydd de vill ha för sina ledningar. Eftersom det är väldigt många ledningar som 

ska skyddas samtidigt, är det förmodligen mer gynnsamt att slå ihop alla ledningar inom 

respektive område i en och samma förrättning. Detta skulle innebära att förrättningskostnaden 

skulle sjunka drastiskt jämfört med om det skulle ske en ledningsrättsförrättning för varje 

enskild ledning. De låga förrättningskostnaderna gynnar valet av ledningsrätt eftersom dess 

enda nackdel är den höga uppförandekostnaden. Nacka kommun borde alltså säkra sina 

ledningar med ledningsrätt förutom i de fall de anser att avtalsservitutet lämpar sig bättre för 

den enskilda ledningen. Om kommunen väljer att mestadels använda sig av avtalsservitut 

borde de ändå säkra vissa av ledningarna med ledningsrätt t.ex. kommunens stora 

huvudledningar för vatten och spillvatten. Och om ledningshavaren tidigt märker att 

fastighetsägaren troligtvis inte kommer skriva under avtalet är det bäst om ledningshavaren 

tidigt ansöker om ledningsrätt, för att undvika höga förhandlingskostnader. 

  

En stor andel av de oskyddade ledningarna ligger framförallt i vägmark samt en del i 

järnvägsmark, där stor del av vägmarken ägs utav samfälligheter medan större vägar som 

Värmdöleden (väg 222) går genom hela Nacka och ägs av Trafikverket. Järnvägsmarken ägs 

av Storstockholms lokaltrafik och går från Henriksdal till Saltsjöbaden. När fastighetsägaren 

är en större organisation och det handlar om många ledningar som ska skyddas, är den bästa 

lösningen att kommunen tidigat startar en dialog med fastighetsägaren. Detta för att underlätta 

de kommande förhandlingarna mellan parterna och undvika omödiga konflikter. 

 

Den långa frånvaron av upplåtna rättigheter bekräftar VA & Avfallsenheten misstankar om 

bristerna i deras tillvägagångssätt för att upprätta ett skydd för sina VA-ledningar. Eftersom 
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det är många avdelningar inom kommunen som är inblandade i ett stadsbyggnadsprojekt kan 

det bli missförstånd som leder till att ingen rättighet för ledningarna upprättas. För att 

förhindra att ledningarna inte blir oskyddade krävs att VA & Avfallsenheten ändrar sina 

rutiner i exploateringsprocessen. Organisationen måste få tydliga riktlinjer t.ex. borde 

samtliga handläggare på VA & Avfallsenheten få kunskap om u-områdenas ställning, de 

rättigheter som kan användas samt hur dessa rättigheter ska upprättas. Det bästa vore om 

enhetschefen för VA & Avfallsenheten fick befogenheten att skriva på servitut- och 

nyttjanderättsavtal samt befogenhet att skriva under en ledningsrättsansökan. I en 

nyexploatering bör ansvaret för ledningarnas skydd läggas på projektledaren från VA & 

Avfallsenheten. Om dessa förändringar görs kommer de anställda på VA & Avfallsenheten 

tillsammans kunna upprätta ett skydd för ledningarna, utan att behöva blanda in någon annan 

enhet på kommunen. Ett bra sätt för de anställda att få rätt information är att läsa detta arbete 

samt boka in ett möte med en förrättningslantmätare som ger information om vad som behövs 

för en ledningsrättsansökan och för att få mer information om ämnet. Det ska finnas en klar 

struktur i hur ett skydd ska upprättas och vems ansvar det är att genomföra respektive åtgärd. 

4.5.1 Upprätta rättigheter 

För att hjälpa kommunen med tillvägagångsättet med att upprätta rättigheterna, kommer några 

riktlinjer för ansökningarna att beskrivas. För att upprätta ett avtalsservitut kan kommunen 

använda sig av en vanlig servitutsmall, se bilaga 2 för ett av kommunens upprättade 

avtalsservitut. Kommunen ska sedan försöka komma överens med fastighetsägaren om 

ersättningen och få avtalet underskrivet. Därefter skickas servitutet till lantmäterimyndigheten 

för inskrivning i fastighetsregistret.  

 

Lantmäterimyndigheten har färdiga blanketter som kan användas vid ansökan av en 

ledningsrätt, ansökan ska vara undertecknad och beskriva vilket område ledningen ska ligga i. 

Ju mer information förrättningslantmätarna får desto mindre tid behöver de lägga ner på 

ärendet, vilket resulterar i lägre förrättningskostnader för kommunen. Information som 

underlättar för förrättningslantmätarna är; kartor och ritningar av ledningen, vilka 

befogenheter som kommunen vill få samt en lista med berörda fastigheter och den areal som 

ska utgöra ledningsrättsområdet. I bilaga 5 visas en mall på hur en ansökan om ledningsrätt 

kan se ut och i bilaga 3 visas ett utdrag från en ledningsrätt. 



33 

 

  

5. Slutsatser 

 

Detta arbete har visat att valet står mellan avtalsservitut eller ledningsrätt för att skydda en 

allmän VA-ledning. Ledningsrätten har visat sig ge ledningarna det bästa skyddet och borde 

därför användas för att säkra de flesta allmänna VA-ledningarna. Men i de fall där 

ledningshavaren inte anser att det är nödvändigt med en ledningsrätt kan avtalsservitut 

upprättas. Detta gäller alltså alla allmänna VA-ledningar, inte enbart ledningarna i Nacka 

kommun. 

 

Inventeringen visade att drygt hälften av alla Nacka kommuns VA-ledningar som inte ligger i 

kommunens mark inte har någon inskriven rättighet och förmodligen är de allra flesta av 

dessa ledningar oskyddade. De övriga ledningarna skyddas främst av avtalsservitut och 

ledningsrätt men också av officialservitut. Kommunen borde ansöka om ledningsrätt för dessa 

oskyddade ledningar. Jag tror att alla ledningar som det söks ledningsrätt för kommer att få 

det, eftersom det ska var väldigt speciella omständigheter om en ledningrätt inte ska upplåtas 

för allmänna VA-ledningar. För att förhindra oskyddade ledningar bör VA & Avfallsenheten 

ändra sina rutiner i exploateringsprocessen. Organisationen måste få tydliga riktlinjer t.ex. 

borde samtliga handläggare på VA & Avfallsenheten få kunskap om u-områdenas ställning, 

de rättigheter som kan användas samt hur dessa upprättas. Det bästa vore om enhetschefen för 

VA & Avfallsenheten fick befogenheten att skriva på servitut och nyttjanderättsavtal samt 

befogenheten att skriva under en ledningsrättsansökan. I en nyexploatering bör ansvaret för 

ledningarnas skydd läggas på projektledaren från VA & Avfallsenheten. Om dessa 

förändringar genomförs kommer de anställda på VA & Avfallsenheten tillsammans kunna 

upprätta ett skydd för ledningarna, utan att behöva blanda in någon annan enhet på 

kommunen.  
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Bilaga 1- Resultat av inventeringen 
 

 

 

Alla ledningar med skydd 
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Alla oskyddade ledningar. 
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Alla oskyddade ledningar, där de orangea är ledningar som ligger inom ett u-område i en 

detaljplan utan att ha någon rättighet.
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Alla ledningar som är skyddade av officialservitut 



40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alla ledningar som är skyddade av avtalsservitut. 
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Hela kommuns ledningar (även de på kommunens mark) 
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Bilaga 2- Avtalsservitut 
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Bilaga 3- Ledningsrätt 
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Bilaga 4- Officialservitut 
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Bilaga 5- Mall till ledningsrättsansökan. 
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