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Abstract 
Access to internet connection is becoming increasingly important. Within the 
next few years, a large part of Sweden's population will have access to fast 
broadband. But in some parts of the country the customer base is too small to 
make it profitable for market operators to initiate the expansion. In these areas 
the property owners themselves have to get together and on their own ensure 
access to broadband. In these cases property owners may choose to organize 
themselves into a joint facility. 
 
The purpose of this thesis is to investigate whether broadband can be of sub-
stantial importance for a property. If broadband is of substantial importance, a 
property can be affiliated to a joint facility with broadband against the proper-
ty owner's will, and a landowner can be forced to surrender space for the ca-
bles.  
 
For the condition of substantial importance to be fulfilled, it is required that 
the property has a clear need for the function provided by the joint facility. In 
our opinion, a residential property has a clear need to have access to a working 
internet connection. If there are alternative solutions for internet connection 
available, it must be shown that broadband over fiber is the economically best 
alternative. Otherwise the condition of substantial importance is not fulfilled.    



 

3 

Examensarbete 
 

  
  Titel Bredband – Väsentlig betydelse enligt 

anläggningslagen? 
Författare Johanna Nordqvist 

Johanna Twengström 
Institution Fastigheter och Byggande 
Examensarbete Masternivå nummer 131 
Handledare Peter Ekbäck (KTH) 

Tomas Vesterlin (Lantmäteriet) 
Nyckelord Bredband, Internetuppkoppling,  

Väsentlig betydelse, Anläggningslag 
   

Sammanfattning  
Den tekniska utvecklingen går fort framåt och tillgång till en fungerande och 
snabb internetuppkoppling blir allt viktigare. Inom de närmaste åren kommer 
en stor del av Sveriges befolkning och företag att få tillgång till snabbt bred-
band via fiber. I vissa delar av landet finns inte tillräckligt stort kundunderlag 
för att det ska vara lönsamt för operatörerna på marknaden att ta initiativ till 
utbyggnaden. I dessa områden är det upp till fastighetsägarna själva att gå 
samman och att på egen hand se till att fiberutbyggnaden blir av. Fastighets-
ägarna kan i dessa fall välja att organisera sig i en gemensamhetsanläggning.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om bredband via fiber kan 
vara av väsentlig betydelse för en fastighet. Om bredband via fiber är av vä-
sentlig betydelse kan en fastighet anslutas till en gemensamhetsanläggning för 
bredband mot fastighetsägarens vilja och utrymme för ledningar kan upplåtas 
utan stöd av en överenskommelse med markägaren.  
 
För att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt krävs att fastigheten har ett på-
tagligt behov av nyttigheten. Vi gör bedömningen att en bostadsfastighet har 
ett påtagligt behov av möjlighet till en fungerande internetuppkoppling. Finns 
det tillgång till fungerande alternativa lösningar måste det visas att bredband 
via fiber är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för att väsentlighets-
villkoret ska vara uppfyllt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt och en snabb och driftsäker 
uppkoppling till internet är idag viktigt för många människor och företag. 
Grundtanken är att utbyggnaden av bredband ska skötas av kommersiella aktö-
rer på marknaden. Det fungerar bra i många fall men bland annat i glest befol-
kade delar av landet är det svårt för kommersiella aktörer att sköta utbyggna-
den då det begränsade kundunderlaget gör att lönsamheten är för dålig.  
 
I dessa områden får fastighetsägarna själva se till att utbyggnaden blir av. För 
att göra detta finns det två huvudalternativ för hur fastighetsägarna kan organi-
sera sig, antingen i en ekonomisk förening eller i en gemensamhetsanläggning. 
Medlemskap i en ekonomisk förening är frivilligt och markåtkomsten sker 
genom nyttjanderättsavtal eller ledningsrätt.  
 
En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäterimyndigheten efter ansökan 
från en eller flera fastighetsägare. För att få bilda en gemensamhetsanläggning 
krävs att vissa villkor är uppfyllda, några av villkoren kan kringgås av över-
enskommelser mellan fastighetsägarna (se mer om detta i kapitel 3 Översikt-
ligt om Anläggningslagen). För en gemensamhetsanläggning tas beslut om 
deltagare och markåtkomst i förrättningen när den bildas.   
 
I detta arbete tittar vi närmare på ett av dessa villkor, det s.k. väsentlighetsvill-
koret. Om väsentlighetsvillkoret bedöms vara uppfyllt innebär det att en fas-
tighet kan tvångsanslutas till gemensamhetsanläggningen mot ägarens vilja, en 
fastighet kan anslutas till gemensamhetsanläggningen mot de övriga deltagar-
nas vilja, och att mark eller utrymme för anläggningen kan upplåtas utan med-
givande från markägaren. 
 
Att delta i en gemensamhetsanläggning medför både fördelar och förpliktelser 
för fastigheten. Den stora fördelen är att fastigheten får rätt att använda nyttig-
heten. Förpliktelsen innebär att fastighetsägaren blir skyldig att bidra med sin 
del av kostnaderna, både kostnader för utbyggnad och drift. Om bredband an-
ses vara av väsentlig betydelse kan det alltså få ekonomiska konsekvenser för 
enskilda fastighetsägare. 

1.2 Frågeställning 
Vår övergripande frågeställning är om bredband via fiber är av väsentlig bety-
delse enligt anläggningslagen.  

• Vilka faktorer avgör om en anläggning är av väsentlig betydelse? 
• Vilka faktorer påverkar om bredband via fiber är av väsentlig betydel-

se? 
• Hur bör bedömningen av väsentlighetsvillkoret göras i enskilda fall? 
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1.3 Metod 
Vårt arbete är en kvalitativ studie av väsentlighetsvillkoret för bredband. Vi 
har studerat aktuell lagtext, förarbeten och rättsfall på väsentlighetsvillkoret 
för andra typer av nyttigheter. Vi har också beskrivit nyttigheten bredband och 
dess tekniska egenskaper, kostnader för utbyggnad och drift samt vilket behov 
av internetuppkoppling en normal fastighet kan anses ha. Denna information 
har vi fått genom rapporter och statistik från bland annat PTS, Bredbandsfo-
rum och Stiftelsen för internetinfrastruktur samt från operatörernas websidor. 
Utifrån detta har vi presenterat de faktorer som vi bedömer påverkar bedöm-
ningen av anläggningslagens väsentlighetsvillkor för bredband.  
 
Vi har studerat rättsfall där väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen för andra 
ändamål har prövats i hovrätterna eller i Högsta domstolen. Vi är medvetna 
om att de fall som överklagats så långt att de prövats i dessa instanser inte är 
representativa för anläggningsförrättningar i allmänhet. Det vi är intresserade 
av från dessa fall är inte i första hand utgången utan vilka faktorer som dom-
stolen tar hänsyn till i sin bedömning. I vår sammanställning har vi tagit med 
de fall vi bedömer tillför något till bedömningen av väsentlighetsvillkoret.  
 
Vi har dessutom intervjuat ett par erfarna förrättningslantmätare för att få hö-
ras deras synpunkter och framförallt få idéer till vilka faktorer som är viktiga 
vid bedömningen av väsentlighetsvillkoret och som vi bör lägga mer fokus på 
att undersöka. Syftet med detta var att få större insikt i vad insatta personer i 
branschen har för åsikter i frågan. 

1.4 Avgränsningar 
Vår frågeställning syftar till att besvara frågan om bredband via fiber är av 
väsentlig betydelse. En annan fråga är om bredband med hänsyn till teorier om 
effektivitet och rättvisa borde vara av väsentlig betydelse. Detta har vi inte 
undersökt närmare.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 består av bakgrund, frågeställning, metod och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 beskriver vad bredband är, vilka alternativa tekniker som finns och 
de politiska mål som finns för bredbandsutbyggnaden i Sverige.  
 
Kapitel 3 redogör översiktligt för hur anläggningslagen fungerar.  
 
Kapitel 4 fokuserar på propositionen till anläggningslagen och rättsfall på 
väsentlighetsvillkoret. 
 
Kapitel 5 innehåller de faktorer som vi bedömer påverkar om bredband är av 
väsentlig betydelse. 
 
Kapitel 6 innehåller avslutande kommentarer.  
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2 Bredband 
Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att anslu-
ta till internet med hög överföringshastighet. Med bredband är man alltid upp-
kopplad och överföringen av stora filer såsom bilder och musik kan ske 
snabbt. Det finns ingen definition på lägsta överföringshastighet för att en 
uppkoppling ska få kallas bredband, utan det finns flera olika tekniker och 
hastigheterna varierar kraftigt. Den vanligaste tekniken är xDSL (Digital 
Subscriber Line) som fås genom telefonledningen. Andra tekniker är via fiber, 
via nätet för kabel-TV eller via trådlös radiosändare (PTS, 2011a).  

2.1 Regeringens mål 
Regeringens mål är att ”Sverige ska ha bredband i världsklass” och att ”Alla 
hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband” (Näringsdepartementet, 2009, 
s. 20). Fler och fler tjänster och funktioner i samhället kan skötas digitalt via 
internet och tillgång till detta blir därmed en grundläggande förutsättning för 
en fungerande vardag.   
 
Huvudprincipen för genomförandet av regeringens mål är att utbyggnaden och 
investeringar i den infrastruktur som krävs är en uppgift för aktörerna på 
marknaden. Utbyggnaden bör ske så att bredband om minst 100 Mbit/s ska 
finnas tillgängligt för 40 procent av alla hushåll och företag år 2015 och för 90 
procent år 2020 (Näringsdepartementet, 2009). Även offentliga medel satsas i 
utbyggnaden av bredbandsnäten (Landsbygdsdepartementet, 2011; Näringsde-
partementet, 2011), i första hand på landsbygden. 
 
PTS årliga kartläggning av bredbandsutbyggnaden i Sverige 2010 visar att 
regeringens mål för 2015 redan uppfyllts då 44 procent av alla hushåll och 
företag har tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s. Dock hade 
mindre än 3 procent av hushållen ett aktivt abonnemang med den hastigheten 
(PTS, 2011c).  

2.2 Utbyggnadsförutsättningarna varierar geografiskt 
Möjligheten för kommersiella aktörer att stå för utbyggnaden beror på kund-
underlaget som varierar i olika delar av landet. I områden med låg befolk-
ningstäthet är det svårt för kommersiella aktörer att få lönsamhet på sina inve-
steringar. Sverige är ett stort och glesbefolkat land där 85 procent av befolk-
ningen bor i tätorter, 3 procent bor i småorter och resterande 12 procent bor på 
landsbygden. Behovet av bredbandsuppkoppling är dock lika stort även på 
landsbygden (Näringsdepartementet, 2009). Om marknaden inte kan tillgodose 
behovet på landsbygden finns två alternativ. Antingen att utbyggnaden sub-
ventioneras med offentliga medel eller att fastighetsägarna själva går samman 
och står för finansieringen, eventuellt med delfinansiering från offentliga me-
del.  
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2.3 Alternativa lösningar och kostnader 

2.3.1 xDSL 
xDSL (Digital Subscriber Line) är flera olika tekniker då de vanliga telefon-
ledningarna används för bredbandsuppkoppling. x byts ut mot en annan bok-
stav för att tala om vilken typ av digitalt system som används. ADSL är den 
vanligaste tekniken och förkortningen står för Assymetric Digital Subscriber 
Line. För att kunna använda ADSL behövs ett abonnemang för fast telefoni, 
ett modem samt att den lokala telefonstationen är förberedd för ADSL (PTS, 
2011a). xDSL-nätet är den teknik som når störst del av befolkningen, 
98 procent av hushållen och 95 procent av företagen. För att xDSL-tekniken 
ska fungera är avståndet till telestationen avgörande, och det är på grund av 
detta som vissa delar av befolkningen inte kan få en fungerande internetupp-
koppling genom denna teknik (Näringsdepartementet, 2009).  
 
Den överföringshastighet som kan uppnås minskar då avståndet till telestatio-
nen ökar. I de flesta fall går det att få internetuppkoppling med en faktisk över-
föringshastighet på 1 Mbit/s via xDSL-teknik om längden på kopparledningen 
till närmaste telestation är max 9 km. I genomsnitt motsvarar det ett avstånd på 
5 km fågelvägen (PTS, 2011c).  
 
Idag finns det bolag som erbjuder xDSL med hastigheter på upp till 30-
60 Mbit/s. Detta är dock maxhastigheter som sällan uppnås. På Bredbandskol-
lens testsida visas att de konsumenter som uppgett att det har ett abonnemang 
på denna uppkopplingshastighet i genomsnitt har en uppladdningshastighet på 
6,7 Mbit/s och en nedladdningshastighet på 25,6 Mbit/s (Stiftelsen för inter-
netinfrastruktur, 2011). För att kunna teckna ett VDSL-abonnemang (Very 
high speed Digital Subscriber Line) med upp till 60 Mbit/s får avståndet till 
närmaste uppgraderade telestation vara max 750 m (Telia, 2011a).  
 
Ett exempel på kostnaden för ett ADSL-abonnemang med 8 Mbit/s bredband, 
fast telefoni och digital TV med 18 kanaler är 567 kr/mån hos Telia (Telia, 
2011c). Vi har valt detta exempel då 8 Mbit/s är den lägsta hastighet som går 
att få i kombinationserbjudandena och vi vill jämföra med kombinationsabon-
nemang då det är det som ingår i vårt exempel med fiberabonnemang i avsnitt 
2.3.3 Optisk fiber. Enbart 8 Mbit/s bredband via ADSL kostar 252 kr/mån (Te-
lia, 2011d).  

2.3.2 Mobilt bredband 
Mobilt bredband fungerar genom att ett usb-modem eller instickskort kopplas 
in i datorn. Det ger möjligheten att surfa utan fast uppkoppling, enda förutsätt-
ningen är att täckning finns. Mobilt bredband är fortfarande relativt nytt och 
utvecklingen av modem, nät och överföringshastigheter pågår ständigt. Has-
tigheten varierar beroende på var man befinner sig, avstånd till masten, egen 
utrustning samt hur många som använder näten samtidigt (PTS, 2011b). Mo-
bilt bredband når idag i princip alla Sveriges hushåll och företag, dock med 
väldigt olika kapacitet och kvalitet. Dålig täckning och radioskugga är ett pro-
blem på många platser. ”Cirka 10 procent av befolkningen som täcks av mobi-
la nät beräknas inte kunna få ett stabilt och fungerande bredband via det mobi-
la nätet” (Näringsdepartementet, 2009, s. 17). 



 

12 

 
Trafikmängden i de mobila näten ökar snabbt. Framförallt i storstäderna och 
sommartid på semesterorterna leder detta till ett stort problem för nätoperatö-
rerna. Problemen orsakas främst av s.k. smarta mobiler vars appar automatiskt 
kopplar upp sig mot nätet upp till 100 gånger i timmen. Problemet kan mins-
kas genom att en programvara installeras i näten och stör ut de mest störande 
apparna eller genom att avlasta mobilnäten med wifi-zoner där trafiken leds 
över till det trådbundna nätet (Ahlbom, 2011).  
 
Ett exempel på kostnaden för mobilt bredband är 249 kr/mån för 5-20 Mbit/s 
från Telia, datamängden som ingår är max 10 GB/mån (Telia, 2011e).  

2.3.3 Optisk fiber 
Optisk fiber har hög överföringskapacitet, och ger därmed möjlighet till inter-
netuppkoppling, TV och telefoni. Tekniken kräver att ny infrastruktur byggs 
men den anses framtidssäker då kapaciteten är väldigt hög. (PTS, 2011a) Med 
fiber uppnås en överföringskapacitet på minst 100 Mbit/s. En vanlig tevekanal 
kräver en uppkoppling på 7 – 9 Mbit/s och en HD-kanal kräver 20 Mbit/s. 
(Bredband Gotland, 2011) För att nå regeringens mål om att 100 Mbit/s ska 
finnas tillgängligt för 90 procent av alla hushåll och företag 2020 är fiber den 
teknik som sannolikt kommer att krävas.  
 
Där marknadsaktörerna byggt ut fibernätet köper man ett abonnemang på 
samma sätt som för de andra teknikerna. Då betalas en månadsavgift som vari-
erar beroende på vilken hastighet man väljer. Ett exempel är ett abonnemang 
från Telia med hastigheten 100 Mbit/s som kostar 499 kr per månad (Telia, 
2012). Exemplen nedan gäller därmed de ställen där marknadsaktörerna inte 
byggt ut fibernät utan fastighetsägarna själva genom en gemensamhetsanlägg-
ning eller ekonomisk förening står för utbyggnaden.   
 
Kostnaden för utbyggnad av fiberinfrastruktur varierar. Att ansluta en villa 
kostar 15 000 – 25 000 kr, med en medelkostnad på 18 000 kr. Medelkostna-
den för att ansluta en lägenhet är 10 000 kr (Forzati och Mattsson, 2011). Des-
sa siffror är uppskattningar av ett rikssnitt för hela Sverige och de bygger på 
uppgifter från installatörer samt fiber- och systemtillverkare.  
 
Följande exempel från Bredband Gotland (2011) visar normalkostnaden för 
utbyggnad av fibernät på landsbygden i Gotlands län där man valt ekonomisk 
förening som organisationsform. Den faktiska byggkostnaden är i storleksord-
ningen 25 000 – 35 000 kr per fastighet. Detta varierar beroende på vilken typ 
av mark man drar ledningen genom (berg blir dyrast), hur glest husen ligger 
och hur många som väljer att gå med. Erfarenheterna från Gotland visar att så 
många som 80 – 90 procent väljer att ansluta sig redan från start eftersom 
kostnaden blir betydligt högre om man vill ansluta sig i efterhand. Kommunen 
bidrar med 2 000 kr per bebyggd fastighet och väljer sockenföreningen att 
binda sig i 10 år till operatören Telia bidrar de med 6 000 kr per hushåll till 
utbyggnadskostnaden. Sammantaget har föreningarna gjort bedömningen att 
anslutningskostnaden per fastighet är 17 000 – 22 000 kr. Abonnemangskost-
naden som inkluderar 100 Mbit/s bredband, fast telefoni och digital TV med 
18 kanaler är 350 kr per månad och fastighet. Detta gäller om föreningen teck-
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nar ett kollektivt avtal för alla sina medlemmar, men det går även att välja 
andra varianter på avtal.  

2.3.4 Kabel-TV 
Det finns även möjlighet till bredbandsuppkoppling genom kabel-TV nätet. 
Detta är dock begränsat till de fastigheter som har kabel-TV. För att internet-
uppkopplingen ska fungera behövs ett kabelmodem, för flerfamiljshus krävs 
även ett avtal mellan fastighetsägaren och leverantören av kabel-TV (PTS, 
2011a). Dessutom krävs att nätet är returaktiverat (PTS, 2011c), dvs. att in-
formation kan skickas i båda riktningarna i nätet. 
 
Vårt arbete fokuserar på situationen där marknadsaktörerna inte är intresserade 
av att bygga ut utan fastighetsägarna själva får organisera utbyggnaden. Denna 
situation uppstår framförallt på landsbygden, och där finns i regel inte kabel-
TV. Bredband via kabel-TV är därmed inte aktuellt i dessa fall.  

2.4 Internetanvändning 
Från år 2003 till 2011 har andelen svenskar som använder internet dagligen 
ökat från 43 till 81 procent (Findahl, 2011, s. 11). Men 1,3 miljoner svenskar 
använder sig inte alls eller mycket sällan av internet i sitt hem. Denna siffra 
sjunker varje år men numera allt långsammare. Vissa av dem som inte använ-
der sig av internet har trots allt tillgång till internetuppkoppling (Findahl, 
2011, s. 13). Som tabell 1 nedan visar finns en stor del av dem som inte an-
vänder internet i åldersgruppen 75 år och äldre.  
 

 
Figur 1. ”Andel av olika åldersgrupper i befolkningen som använder Internet i hem-
met någon gång och dagligen” (Findahl, 2011, s. 11).   
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3 Översiktligt om Anläggningslagen 
En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäterimyndigheten genom en för-
rättning enligt anläggningslagen. Syftet ska vara att skapa en lösning på ett 
gemensamt behov för två eller flera fastigheter. Grundtanken är att det endast 
är fastigheter som kan ha del i en gemensamhetsanläggning (AL 1 §). Men 
även gruva och inskriven tomträtt kan anslutas till en gemensamhetsanlägg-
ning. Anläggningar som utgör lös egendom kan också delta om det bedöms 
lämpligt (AL 2 §). Några exempel på anläggningar som kan vara lös egendom 
är hus på ofri grund, motionsspår, campingplatser och småbåtshamnar.  

3.1 Ändamål 
De vanligaste ändamålen för gemensamhetsanläggningar år 2003 var väg 
(62 %) och VA (36 %) enligt en undersökning av Björklund och Wedman 
(2004). Andra vanliga ändamål är grönytor/allmänplats, parkering, lekplats, 
garage och belysning. Gemensamhetsanläggningar har också bildats för 
el/tele, centralantenn, båtplats, soprum/miljöstation, förråd, gårdsytor, värme, 
stuprör, bad, piskställningar, bredband och skyddsrum. 

3.2 Förutsättningar för bildande av en gemensam-
hetsanläggning  
För att få bilda en gemensamhetsanläggning krävs att vissa förutsättningar är 
uppfyllda. 

3.2.1 Väsentlighetsvillkoret 
Syftet med väsentlighetsvillkoret är att en fastighet inte ska kunna tvångsan-
slutas till en anläggning som inte fastigheten har ett väsentligt behov av (prop. 
1973:160, s. 188). 
 

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan 
för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 

 
Väsentlighetsvillkoret reglerar både vilka fastigheter som kan tvingas med och 
vilka fastigheter som kan kräva att få vara med.  
 
Väsentlighetsvillkoret är dispositivt (AL 16 §). Det innebär att det får frångås 
om ägarna till de fastigheter som ska delta medger det.  
 
Om väsentlighetsvillkoret bedöms vara uppfyllt innebär det att en fastighet 
kan tvångsanslutas till gemensamhetsanläggningen mot ägarens vilja, att en 
fastighet kan anslutas till gemensamhetsanläggningen mot de övriga deltagar-
nas vilja, och att mark eller utrymme för anläggningen kan upplåtas utan med-
givande från markägaren. 
 
Den grundläggande tanken med gemensamhetsanläggningar är att de ska inrät-
tas med stöd av överenskommelser mellan sakägarna (prop. 1973:160 s. 83). 
Fördelarna med anläggningen ska vara så pass stora att fastighetsägarna frivil-
ligt väljer att delta. Att använda tvång är främst tänkt i fall då fastighetsägarna 
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agerar irrationellt genom att inte vilja delta trots att anläggningen objektivt sett 
innebär en stor fördel för fastigheten.  
 
Mer om tillämpning av väsentlighetsvillkortet finns i kapitel 4.  

3.2.2 Båtnadsvillkoret 
Den totala värdeökningen på de fastigheter som ingår i anläggningen ska vara 
större än kostnaden för byggande och skötsel av anläggningen. Fördelarna 
med anläggningen, av ekonomisk eller annan art, måste vara större än de kost-
nader och olägenheter som uppstår (AL 6 §). Som fördel i detta sammanhang 
avses ”varje förbättring av möjligheterna att utnyttja de fastigheter som skall 
delta i anläggningen” (prop. 1973:160, s. 84). Normalt leder en sådan förbätt-
ring till en ökning av fastighetens värde, men även om ingen ökning av fastig-
hetsvärdet kan mätas ska förbättringen vägas in som en positiv faktor i be-
dömningen. I kostnaderna ingår både byggkostnader, framtida kostnader för 
drift och underhåll, förrättningskostnader och enskilda fastighetsägares an-
passnings-/fullföljdskostnader (prop. 1973:160, s. 84). 
 
Eftersom syftet med båtnadsvillkoret är att skydda enskilda fastighetsägare 
från åtgärder som minskar värdet på deras fastigheter ska bara de kostnader 
som fastighetsägarna själva ska stå för tas med i bedömningen av båtnadsvill-
koret. Om bidrag från offentliga medel utgår ska de kostnader som täcks av 
dessa inte tas med i beräkningen (prop. 1973:160, s. 84). Exempel på offentli-
ga bidrag är statsbidrag och EU-bidrag.  
 
Båtnadsvillkoret prövas inte för varje enskild fastighet utan gäller för hela an-
läggningen. Båtnadsvillkoret är inte dispositivt och kan därmed inte frångås 
genom överenskommelser. Anledningen till att båtnadsvillkoret inte är dispo-
sitivt är i första hand för att skydda fordringshavarna som har panträtt i fastig-
heterna (prop. 1973:160, s. 221-222). 

3.2.3 Opinionsvillkoret 
För att underlätta framtida förvaltning är det önskvärt att majoriteten av de 
deltagande fastigheternas ägare är positivt inställda till att delta i gemensam-
hetsanläggningen.    
 

7 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna av de fastigheter 
som skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter 
mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. 
Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas som har störst 
nytta av anläggningen. Hyresgästerna företräds av den eller de organisa-
tioner av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för berörda 
fastigheter eller, om förhandlingsordning inte gäller, riksorganisation av 
hyresgäster eller förening, som är ansluten till sådan organisation och 
inom vars verksamhetsområde fastigheterna är belägna (hyresgästorgani-
sation).  
 
 Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är synnerligen 
angeläget. 
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Vid prövningen av opinionsvillkoret ska störst hänsyn tas till de fastighetsäga-
res åsikter vars fastigheter har störst nytta av anläggningen. Det är även dessa 
fastigheter som kommer att stå för den största delen av kostnaderna då andels-
talen sätts efter den nytta fastigheten har av anläggningen. Den sker ingen om-
röstning om bildandet av anläggningen utan det är förrättningslantmätaren som 
får tolka gruppens inställning (Ekbäck, 2007).  
 
Om behovet av gemensamhetsanläggningen är synnerligen angeläget gäller 
inte opinionsvillkoret utan den får bildas även om majoriteten motsätter sig 
detta.  Exempel på anläggningar som kan anses vara synnerligen angelägna är 
gemensamhetsanläggningar som har förutsatts i detaljplan (Ekbäck, 2007). 

3.2.4 Lokaliseringsregeln 
Enligt 8 § anläggningslagen ska gemensamhetsanläggningar placeras på så-
dant sätt att minsta intrång och olägenhet uppstår. Om det finns flera olika 
alternativ för placeringen av anläggningen ska kostnaderna för de alternativa 
lösningarna jämföras mot de intrång och olägenheter som de orsakar. Regeln 
är till skydd för både enskilda och allmänna intressen och är dispositiv när det 
gäller enskilda intressen (AL 16 §).  

3.2.5 Planer och bestämmelser 
En gemensamhetsanläggning får inte bildas så den strider mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Mindre avvikelser kan göras så länge inte syftet med 
planen eller bestämmelserna motverkas. Om naturvårdsföreskrifter gäller för 
det aktuella området ska gemensamhetsanläggningen inte inrättas i strid mot 
bestämmelserna (AL 9 §). I denna prövning sker samråd med den kommun 
eller myndighet som berörs (Ekbäck, 2007).  

3.2.6 Planmässig bedömning utanför detaljplan 
Även utanför detaljplan ska en bedömning göras så att en gemensamhetsan-
läggning inte inrättas på så sätt att områdets ändamålsenliga användning för-
svåras, att den leder till olämplig bebyggelse eller att den motverkar lämplig 
planläggning av området (AL 10 §). Anledningen är att framtida detaljplane-
läggning av området inte ska försvåras samt att gemensamhetsanläggningar 
inte ska strida mot översiktsplanen (Ekbäck, 2007).  
 
Vid bedömningen ska samråd ske med kommunen (AL 21 §). Om det då 
framkommer att planmässigheten är tveksam ska lantmäterimyndigheten hän-
skjuta ärendet till byggnadsnämnden för beslut. Detta beslut och eventuella 
villkor är sedan bindande för lantmäterimyndigheten i den fortsatta handlägg-
ningen (AL 23 §).  

3.2.7 Allmän skyddsregel 
I 11 § anläggningslagen finns en generell skyddsbestämmelse för de allmänna 
intressena.  

 
11 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om olägenhet av någon 
betydelse uppkommer för allmänt intresse.  
 



 

17 

Första stycket gäller icke när anläggningen är till övervägande nytta från 
allmän synpunkt. 

 
En avvägning mellan för- och nackdelar ur allmän synpunkt måste göras och 
om de allmänintressen som talar för överväger ska anläggningen inrättas.    

3.3 Markåtkomst och ersättning 

3.3.1 Markåtkomst 
För att det ska vara möjligt att anlägga en gemensamhetsanläggning krävs till-
gång till mark eller utrymme. Markåtkomsten sker i de allra flesta fall genom 
en servitutsliknande officialrättighet som skapas av lantmäterimyndigheten i 
samband med att gemensamhetsanläggningen bildas. I sällsynta fall tas mar-
ken med äganderätt genom inlösen, detta är endast aktuellt i de fall då intrång-
et orsakar synnerligt men för den fastighet som ska upplåta mark.  
 

12 § Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tagas i 
anspråk på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fas-
tighet, om det icke orsakar synnerligt men för fastigheten. Större utrym-
me får dock ej tagas i anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter 
som kan anslutas enligt 5 §.  
 
Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå ut-
rymme, om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller av 
annan orsak är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Om ägaren 
begär det, skall fastigheten inlösas. Är olägenheten begränsad till viss del 
av fastigheten, skall endast den delen inlösas. Inlösen sker för de fastig-
heter som skall deltaga i anläggningen utom sådana som avses i 2 §.  
 
Bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 §§ expropriationslagen (1972:719) äger 
motsvarande tillämpning vid upplåtelse och inlösen enligt denna para-
graf. Utan hinder av dessa bestämmelser kan dock särskild rätt, som till-
kommer staten och ej utgör vägrätt, rubbas. Vidare får förordnas att rät-
ten till utrymme för anläggningen skall ha företräde framför särskild rätt 
som tillskapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid 
fastighetsbildning eller på liknande sätt, dock ej om den särskilda rätten 
utgör vägrätt. 

 
Som framgår av lagtexten är det av stor betydelse för frågan om markåtkomst 
om anläggningen kan anses vara av väsentlig betydelse för de deltagande fas-
tigheterna. Det är nämligen inte möjligt att ta mer mark med tvång än vad som 
krävs för de fastigheter som anläggningen är av väsentlig betydelse för 
(AL 12 §). Detta innebär att det i övriga fall krävs överenskommelser med 
markägaren för att få tillgång till den mark gemensamhetsanläggningen behö-
ver.   

3.3.2 Ersättning 
Marken som upplåts till en gemensamhetsanläggning ska ersättas enligt sam-
ma regler som vid fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen 
(AL 13 §). Detta innebär att markupplåtande fastigheter i de flesta fall ska er-
sättas genom vinstdelning eller i några speciella fall endast genom ersättning 
för skada, det vill säga för värdeminskningen. 
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De fall som principen om skadeersättning ska användas för är när marken:  

• enligt detaljplan ska användas till allmän plats med enskilt huvudman-
naskap (PBL 14:15). Allmän plats är mark som i detaljplan är utlagd 
till gator, torg, vägar och parker. 

• är utlagd som kvartersmark enligt detaljplan och ska användas för en 
trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter (PBL 14:18). 

• uppenbart skulle kunna tas i anspråk genom expropriation eller något 
annat liknande tvångsförvärv (FBL 5:10a).  

 
I alla andra fall tillämpas principen om vinstdelning vid beräkning av ersätt-
ning. 
 
I skadeståndsfallen ersätts den värdeminskning som uppstår på den fastighet 
som upplåter mark plus ett tillägg på 25 procent. I vinstdelningsfallen ersätts 
den värdeminskning som uppstår på den fastighet som upplåter mark och 
dessutom ska den fastighet som upplåter mark ha del av den värdeökning som 
uppstår på de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Vid bildan-
de av en gemensamhetsanläggning ska det alltid uppstå en vinst (se båtnads-
villkoret i avsnitt 3.2.2). 
 
En gemensamhetsanläggning för bredband bör vara ett vinstdelningsfall. Ut-
rymme kan inte uppenbart tas genom expropriation och den andra form av 
tvångsförvärv som skulle kunna vara aktuell är ledningsrätt. Men lednings-
rättslagen ”gäller ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av an-
läggningslagen” (LL 2 § 3 st). 

3.4 Fördelning av kostnader 
Kostnaderna för gemensamhetsanläggningen fördelas på de deltagande fastig-
heterna genom andelstal, ett för utförande och ett för drift. Andelstalen för 
utförande baseras på den nytta fastigheten har av anläggningen och andelstalen 
för driften baseras på hur mycket fastigheten kommer att använda anläggning-
en. Ett alternativt sätt att fördela kostnaderna för drift på är att ta ut avgifter 
efter utnyttjande. Grunden för beräkningen av avgifternas storlek ska beslutas i 
förrättningen.  
 
Med nyttan som fastigheten anses ha av anläggningen syftar man på den vär-
dehöjning som uppstår på fastigheten då den får tillgång till anläggningen. 
Från denna ska sedan enskilda fullföljdskostnader, anpassningsförluster samt 
framtida kostnader för underhåll och drift av anläggningen dras av 
(prop.1973:160 s. 215). 
 

15 § Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanlägg-
nings utförande fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges 
andelstal, som bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till 
den nytta fastigheten har av anläggningen. Inlöses mark för endast vissa 
av deltagarna i anläggningen, fastställes grunderna för fördelning av 
kostnaderna för inlösen särskilt. 
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Andelstal fastställes även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. 
Sådant andelstal bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst 
till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. 
Om det är lämpligt, kan föreskrivas att kostnaderna i första hand skall 
fördelas genom att avgifter uttages för anläggningens utnyttjande. Grun-
derna för beräkningen av sådana avgifter fastställes vid förrättningen. 

 
Bestämmelserna om andelstal är dispositiva och fastighetsägarna får komma 
överens om andelstal så länge ingen fastighet tar på sig större kostnader i otill-
börligt syfte (AL 16 §). Vid överenskommelser måste lantmäterimyndigheten 
göra en oskadlighetsprövning för att kontrollera att panträttshavares rätt inte 
försämras.  
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4 Fokus på väsentlighetsvillkoret 

4.1 Propositionen 
Syftet med väsentlighetsvillkoret är att en fastighet inte ska kunna tvångsan-
slutas till en gemensamhetsanläggning som inte fastigheten har ett väsentligt 
behov av (prop. 1973:160, s. 188). 
 

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan 
för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 

 
Väsentlighetsvillkoret reglerar både vilka fastigheter som kan tvingas med och 
vilka fastigheter som kan kräva att få vara med i en gemensamgetsanläggning. 
Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse för en fastighet specificeras 
inte i förarbeten eller lagtext. I prop. 1973:160 s. 151 står det: 

 
Det avgörande bör i princip vara om det föreligger ett påtagligt behov för 
fastigheten att ha tillgång till den nyttighet som avses med gemensam-
hetsanläggningen. För det fallet att nyttigheten inte kan med samma för-
del för fastighetsägaren tillgodoses genom en separat anläggning bör det 
räcka med att konstatera att ett sådant behov föreligger. Om fastigheten 
redan är utrustad med en separat anläggning som fyller samma funktion 
som den ifrågasatta gemensamhetsanläggningen, bör å andra sidan an-
slutning som regel inte komma i fråga.  

 
Väsentlighetsbedömningen inleds med att avgöra om fastigheten har ett påtag-
ligt behov av den nyttighet som anläggningen ska tillgodose. Om fastigheten 
redan har tillgång till en egen anläggning med motsvarande funktion är det i 
regel inte aktuellt med en anslutning. Undantaget är de fall då anläggningen är 
i dåligt skick, strider mot byggnadsbestämmelser eller om den är miljö- trafik- 
eller hälsofarlig (prop. 1973:160 s. 152). Om fastighetens behov inte kan till-
godoses med samma fördel genom en egen anläggning räcker det att konstate-
ra att ett ”påtagligt behov” finns. Bedömningen ska ske i varje enskilt fall och 
utifrån den aktuella fastighetens behov och egenskaper. 
 

Ett påstående av fastighetsägare att han har för avsikt att anskaffa och 
driva en separat anläggning torde i allmänhet kunna lämnas utan beak-
tande. Endast om fastighetsägaren kan göra sannolikt att den separata an-
läggningen är fördelaktigare för honom och att det finns ekonomiska, 
tekniska och rättsliga förutsättningar att utföra anläggningen, bör hans 
fastighet lämnas utanför gemensamhetsbildningen. Vad som nu anförts 
innebär att det inte i varje särskilt fall behöver utredas att en gemensam-
hetsanläggning ställer sig billigare för fastighetsägaren än en separat an-
läggning. (prop. 1973:160 s.152) 

 
För att skydda den enskilde fastighetsägaren är det lämpligt att reglerna för 
tvångsanslutning är strikta. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för de 
övriga deltagande fastigheterna är det dock en fördel att så många som möjligt 
ansluter sig till anläggningen så att kostnaderna fördelas på fler och så många 
som möjligt får tillgång till nyttan som anläggningen ger. Här ska alltid en 
avvägning göras mellan de olika intressena (prop. 1973:160 s. 85). 
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Kravet på väsentlig betydelse kan anses vara uppfyllt för en fastighet även om 
fastigheten inte har behov av anläggningen vid anslutningstillfället men kan 
väntas få det inom den närmaste framtiden (prop. 1973:160 s. 188). Ett exem-
pel på detta kan vara då ett helt område med flera fastigheter exploateras på 
samma gång men som bebyggas i etapper. Då ska även de fastigheter som 
bebyggs sist kunna anslutas till gemensamhetsanläggningar som bildas i sam-
band med att första etappen bebyggs.       

4.2 Rättsfall rörande väsentlighetsvillkoret  
Vi har läst alla rättsfall rörande anläggningslagens väsentlighetsvillkor i Lant-
mäteriets rättsfallsregister. Dessa rättsfall kommer från Sveriges hovrätter och 
Högsta domstolen. Nedan har vi valt att presentera de rättsfall vi tycker bidrar 
till tolkningen av väsentlighetsvillkoret. Vi har valt att gruppera rättsfallen 
efter vilket ändamål gemensamhetsanläggningarna har. 

4.2.1 Väg 
En fastighet har ett påtagligt behov av att ha tillgång till väg. Om fastigheten 
inte har direktutfart till allmän väg anses det vara av väsentlig betydelse enligt 
praxis (se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 06:2; 02:17; 00:9; 00:18) att 
delta i gemensamhetsanläggning för väg.  
 
Väg anses inte vara av väsentlig betydelse för de fastigheter som har egen ut-
fart till allmän väg om det inte inom vägområdet finns andra nyttigheter 
(Lantmäteriets rättsfallsregister 05:16, 04:34, 04:31). I fallet 06:27 från Lant-
mäteriets rättsfallsregister ingick även gång- och cykelvägar i gemensamhets-
anläggningen, men eftersom dessa låg för långt bort från de aktuella fastighe-
terna så var det inte av väsentlig betydelse för dessa fastigheter att ha del i 
anläggningen. I ett annat fall då väsentlighetsvillkoret inte bedömdes vara upp-
fyllt (Hovrätten för Nedre Norrland 2004-11-20, Ö 1286-02) motiverades av-
görandet med att samhället saknade ”tydlig centrumbildning”, vägarna använ-
des i huvudsak för in- och utfart och saknade ”i stort sett betydelse för intern 
kommunikation” och att det inom området bara fanns verksamheter (en konfe-
rensanläggning och en slalombacke) som ”knappast kan anses ha betydelse för 
bostadsfastigheter i allmänhet”. 
 
Även om en fastighet har direkt utfart till allmän väg kan det i vissa fall vara 
av väsentlig betydelse att delta i gemensamhetsanläggning gällande vägar. Det 
kan antingen vara så att även andra nyttigheter såsom gångvägar, gatubelys-
ning och allmän platsmark ingår i gemensamhetsanläggningen (se 
t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 03:13). Eller att ”samhällsservice eller 
gemensamt utnyttjade anläggningar” (Lantmäteriets rättsfallsregister 04:18) 
nås via gemensamhetsanläggningens vägar. I fallet 04:18 från Lantmäteriets 
rättsfallsregister ingick inga andra nyttigheter i gemensamhetsanläggningen 
men en badplats och en miljöstation fanns inom vägområdet och vägarna kun-
de även användas för att nå ett naturområde utanför området med samlad be-
byggelse. Områden med samlad bebyggelse ses som en helhet och ett viktigt 
skäl till att alla ska delta är att det gynnar alla i området att fungerande vägar 
finns (Lantmäteriets rättsfallsregister 05:25; 04:18; 03:13).  
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I ytterligare ett fall (Svea hovrätt 2008-11-25, Ö 2007-08) överklagade en fas-
tighetsägare vars fastighet hade direktutfart till allmän väg att denne tvingades 
delta i en gemensamhetsanläggning för väg. Ett 50-tal fastigheter som ”ingår i 
samma byggnadsplaneområde och utgör en väl avgränsad och sammanhållen 
bebyggelsegrupp” deltog i gemensamhetsanläggningen. Vägarna som ingick i 
gemensamhetsanläggningen kunde användas vid ”interna resor i form av be-
sök hos övriga boende inom området, åtkomst av natur- och friområden, skola 
och anslutande enskilda och allmänna vägar.” Tidigare använde fastigheten 
gemensamhetsanläggningens vägar till post- och soptransporter, men det gjor-
de den inte längre vid tiden för prövningen i hovrätten. Hovrätten menade att 
förändringen av post- och soptransporter snarare berodde på fastighetsägarens 
egna önskemål än på fastighetens behov. Fastigheten fick inte gå ur gemen-
samhetsanläggningen.  
 
En gång- och cykelväg mellan två byar på landet ansågs inte vara av väsentlig 
betydelse (Lantmäteriets rättsfallsregister 98:29). Syftet med vägen var sociala 
kontakter mellan byarna och friluftsändamål. Det fanns andra vägar att använ-
da och fastigheterna ansågs vara ändamålsenliga även utan tillgång till gång- 
och cykelvägen.  
 
En väg för att binda samman tre fastigheter och underlätta för utryckningsfor-
don var inte av väsentlig betydelse. Mark skulle behöva tas i anspråk från en 
fastighet som inte skulle vara med i gemensamhetsanläggningen. Alla de del-
tagande fastigheterna hade befintliga utfarter till allmän väg och förutsatt att 
de underhölls vintertid bedömde domstolen att det inte skulle vara några pro-
blem för utryckningsfordon att nå fastigheterna. Att öka den sociala kontakten 
mellan fastigheterna var inte ett beaktansvärt skäl (Lantmäteriets rättsfallsre-
gister 01:15).    
 
Fallet NJA 1997 s. 491 rörde kvartersmark som utlagts för handel (torg), trafik 
och parkering i en detaljplan. I detaljplanen angavs att marken skulle vara till-
gänglig för gemensamhetsanläggning samt allmän gång- och cykel trafik (gx) 
respektive allmän körtrafik (gz). En gemensamhetsanläggning med sex delta-
gande fastigheter inrättades för anordningar av alla slag för utfarts- och ge-
nomgångstrafik, för parkering och vägbelysning samt för handel (torg). En av 
fastighetsägarna överklagade och yrkade att en kommunalägd fastighet också 
skulle delta. I Högsta domstolen gällde frågan om det var av väsentlig betydel-
se för den kommunala gatufastigheten Rönninge 1:403 att delta. ”Bedömning-
en av om det är av väsentlig betydelse för Rönninge 1:403 att ha del i gemen-
samhetsanläggningen bör utgå från fastighetens användningssätt enligt gällan-
de detaljplan, nämligen som parkeringsplats, bussgata och huvudgata. Fastig-
heten kan i och för sig sägas utgöra del av ett sammanhängande trafiksystem 
för Rönninge centrum. Rönninge 1:403 är dock inte i någon högre grad bero-
ende av de delar av trafiksystemet som omfattas av gemensamhetsanläggning-
en. Med hänsyn härtill finner HD - i likhet med Lantmäteriverket - att Rönnin-
ge 1:403 inte kan anses ha sådan påtaglig nytta av gemensamhetsanläggningen 
att fastigheten kan tvångsanslutas med stöd av 5 § anläggningslagen.” (NJA 
1997 s. 491). 
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Kommentar: Att fastigheter har ett påtagligt behov av väg är uppenbart. För att 
tvinga någon att delta i en gemensamhetsanläggning ska vägen antingen vara 
nödvändig för utfart eller leda till någon annan typ av nyttighet eller samhälls-
service som är av betydelse för fastigheten. När man bedömer väsentligheten 
ska hänsyn tas till fastighetens ändamål och användningssätt.     

4.2.2 Vatten och avlopp 
Enligt praxis anses tillgång till vatten och avlopp (se t.ex. Lantmäteriets rätts-
fallsregister 01:11; 94:34; 81:50) vara av väsentligt betydelse för en fastighet 
avsedd för bebyggelse. I vissa fall anses en gemensamhetsanläggning för vat-
ten och avlopp vara av väsentlig betydelse trots att fastigheten har en egen 
lösning. I dessa fall är det som regel sådana brister i fastighetens separata an-
läggning att den orsakar olägenheter eller risk för olägenheter för användaren 
eller omgivningen (Lantmäteriets rättsfallsregister 94:34; 93:5; 83:68). 
 
Däremot är en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp inte av väsent-
lig betydelse då ett fullgott alternativ finns. I fallet 02:26 från Lantmäteriets 
rättsfallsregister hade en fastighet tillgång till egen brunn med tillräckligt hög 
kapacitet men där vattnet var av dålig kvalitet. Det var dock billigare att instal-
lera en reningsanläggning och rena det egna vattnet än att inrätta en annan 
befintlig anläggning som gemensamhetsanläggning för 7 fastigheter.  
 
I fallet 01:24 från Lantmäteriets rättsfallsregister hade en fastighet tillgång till 
en egen brunn. Prövningen gällde om en gemensamhetsanläggning för som-
marvatten samt vägar och grönområden var av väsentlig betydelse för fastig-
heten. Hovrätten beslutade att sommarvattenanläggningen skulle inrättas som 
en separat gemensamhetsanläggning och att den aktuella fastigheten inte skul-
le anslutas till denna utan enbart till gemensamhetsanläggningen rörande vägar 
och grönområden.   
 
Kommentar: Fastigheter avsedda för bebyggelse har behov av vatten och av-
lopp. Finns inte godtagbara separata lösningar kan fastigheten tvingas delta i 
en gemensamhetsanläggning. Hänsyn tas till kostnader för de olika alternati-
ven och eventuell miljöpåverkan.  

4.2.3 Badplats och brygga  
På sjuttiotalet ansågs båtplats vara av väsentlig betydelse för en fritidsfastighet 
(Lantmäteriets rättsfallsregister 75:34). Men idag anses det i princip endast 
vara av väsentlig betydelse med tillgång till brygga då fastigheten ligger på en 
ö eller saknar tillgång till väg (RH 2006:15; Svea hovrätt 2009-05-12, Ö 5448-
08 (motsv. Lantmäteriets rättsfallsregister 09:1); Lantmäteriets rättsfallsregis-
ter 05:2). Eller om fastigheterna som ska delta i en gemensamhetsanläggning 
för småbåtsbrygga har fiskerätt i det aktuella vattnet och behöver ha tillgång 
till bryggan för att smidigt kunna nå sitt fiskevatten (Svea hovrätt 2009-10-12, 
Ö 9313-08). 
 
I fallet RH 2006:15, där fritidsfastigheter som kunde nås via vägnätet ville 
bilda en gemensamhetsanläggning för brygga med båtplatser, fördes följande 
resonemang. För fritidsfastigheter i skärgården är en båtplats en stor tillgång. 
Men även utan båtplats var fastigheterna i detta fall lämpliga för sitt ändamål. 
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Det fanns möjlighet att hyra båtplats inom rimligt avstånd och det fanns inte 
anledning att varken upplåta mark utan överenskommelse eller tvinga med 
fastigheter vars ägare inte ville delta. Faktumet att småbåtsbryggan inte prö-
vats i detaljplanen hade betydelse för bedömningen. 
 
En gemensamhetsanläggning avseende brygga, badplats och väg till anlägg-
ningen var inte av väsentlig betydelse. Mark för vägen kunde inte tas tvångsvis 
då badplats och brygga inte anses vara av väsentlig betydelse för en fastighet 
med tillgång till väg. Möjlighet till att hyra båtplats i närheten fanns och badet 
var redan tillgängligt genom allemansrätten (Lantmäteriets rättsfallsregister 
03:8).  
 
Bad- och båtplats för helårsboende vid en insjö ansågs inte vara av väsentlig 
betydelse (Lantmäteriets rättsfallsregister 89:33). Fastigheterna låg 200-500 m 
från vattnet och de hade inte andel i samfällt vatten eller fiske i sjön. Det fanns 
inte heller någon annan omständighet av sådan betydelse för fastigheterna att 
mark kunde tas tvångsvis.     
 
Tillgång till natur- och rekreationsområde, badplats med brygga och lekanord-
ningar har ansetts vara av väsentlig betydelse. Hovrätten bedömde dock att det 
fanns sådana brister i handläggningen att förrättningen återförvisades till lant-
mäterimyndigheten. Kommunen har i sitt yttrande bland annat sagt att ”Den 
blivande gemensamhetsanläggningen har inrättats i enlighet med planens syf-
te. De områden som ingår i gemensamhetsanläggningen är i detaljplanen redo-
visade som kvartersmark för närrekreation och ska vara tillgängliga för 
gemensamhetsanläggning.” (Svea hovrätt 2009-04-15, Ö 6366-08 (motsv. 
Lantmäteriets rättsfallsregister 09:7)). I detta fall ansågs badplats med brygga 
vara av väsentlig betydelse. I fallet RH 2006:15 ansågs småbåtsbrygga inte 
vara av väsentlig betydelse, det motiverades bland annat med att småbåtsbryg-
gan inte prövats i detaljplanen.  
 
En ångbåtsbrygga (Lantmäteriets rättsfallsregister 00:4) för reguljär trafik och 
gångstigar, inrättades som gemensamhetsanläggning för ca 30 fastigheter på 
en mindre ö i skärgården. Bryggan ansågs uppenbart vara av väsentlig bety-
delse för de fastigheter som inte hade tillgång till egen brygga. Men även för 
de fastigheter som hade egen brygga ansågs ångbåtsbryggan vara av väsentlig 
betydelse. Att taxibåt fanns gjorde ingen skillnad då det inte ansågs vara ett 
fullgott alternativ. Fastighetsdomstolen drog liknelser till anslutningen till väg 
för alla fastigheter inom båtnadsområdet. Hela ön betraktades som ett båtnad-
sområde med avseende på bryggan för allmän kommunikation och därför var 
det av väsentlig betydelse att alla öns bostadsfastigheter deltog i gemensam-
hetsanläggningen.     
 
Kommentar: Bedömningen av vad som kan anses vara av väsentlig betydelse 
för en fastighet förändras med tiden och påverkas av politiska inriktningar och 
rådande normer i samhället. Bryggor i skärgårdsmiljö ansågs tidigare vara av 
väsentlig betydelse medan man idag inte bedömer att de uppfyller väsentlig-
hetsvillkoret. För att en brygga ska vara av väsentlig betydelse idag ska den 
antigen uppfylla ett kommunikationsbehov, ha prövats i detaljplan eller så 
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krävs det att de deltagande fastigheterna äger fiske i vattnet och behöver båt-
plats för att kunna utnyttja sin fiskerätt.  

4.2.4 Gatubelysning 
Gatubelysning i ett fritidshusområde har ansetts vara av väsentlig betydelse för 
en fastighet som redan hade gatubelysning vid sin fastighet (Lantmäteriets 
rättsfallsregister 96:8). En samfällighetsförening ansökte om komplettering av 
befintlig gatubelysning. I fallet argumenterade fastighetsdomstolen (Hovrätten 
fastställde domen) att samfällighetsföreningens område utgjorde en ”enhet 
som funktionellt hör samman”, de förvaltade även grönområde och ledningar, 
och att det är viktigt att området har tillfredsställande belysning. Kostnader för 
befintlig gatubelysning har fördelats på alla deltagande fastigheter så därför 
bör kostnaderna även i detta fall av rättviseskäl fördelas på samtliga deltagan-
de fastigheter.  
 
Kommentar: I det här fallet har domstolen dömt utifrån ett helhetsperspektiv 
för hela området. Området behöver ytterligare gatubelysning och då får alla 
vara med och dela på kostnaderna oavsett var fastigheten är belägen.  

4.2.5 Lekplats 
Lekplats är ett ändamål som bedömts vara av väsentlig betydelse för en flerbo-
stadsfastighet inom detaljplan (RH 2007:36 (motsv. Lantmäteriets rättsfallsre-
gister 06:3)). Lekplats ansågs vara av väsentlig betydelse för att fastigheten 
innehåller den typen av bostäder där det sannolikt kommer att bo barn som 
behöver utrymmet för lek och rekreation. Med hänsyn till möjligheten till till-
syn och barnens säkerhet är det bättre för fastigheten att ha lekplats på gården 
än att barnen ska behöva gå till ”andra närliggande ställen”.  
 
Kommentar: En bostadsfastighet ska ge en god boendemiljö med möjlighet till 
lek och rekreation även för barn. En lekplats används i första hand av småbarn 
och deras föräldrar. En anläggning kan uppfylla kravet på väsentlig betydelse 
trots att den inte används av alla åldersgrupper.  

4.2.6 Dansbana 
Dansbana är inte en sådan typ av nyttighet som uppfyller kraven på väsentlig 
betydelse (Svea hovrätt 2009-04-15, Ö 6366-08 (motsv. Lantmäteriets rätts-
fallsregister 09:7)). 
 
Kommentar: För att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt ska fastigheten ha 
ett påtagligt behov av nyttigheten. En bostadsfastighet har inte ett påtagligt 
behov av en dansbana.  

4.2.7 TV 
Tillgång till TV är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet. Finns det 
inte möjlighet till bra enskilda lösningar kan gemensamhetsanläggning inrät-
tas. Om gällande detaljplan inte tillåter att fastigheterna har egna antenn-
anläggningar kan kabel-TV vara av väsentlig betydelse (Svea hovrätt 2006-03-
30, Ö 2955-05 (motsv. Lantmäteriets rättsfallsregister 06:4)).  
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I NJA 1989 s. 291 prövades 18, 28 och 53 §§ lagen (1973:1150) om förvalt-
ning av samfälligheter. En samfällighetsförening ansågs behörig att besluta om 
ombyggnad av en centralantenn för mottagande av kabel-TV-sändningar. Cen-
tralantennen byggdes och inrättades som gemensamhetsanläggning 1975. ”Det 
är naturligt att sådana anordningar [centralantenner] utformas så att de motsva-
rar vid varje tid förhärskande anspråk inom givna ekonomiska och tekniska 
ramar. Någon principiell skillnad av rättslig betydelse mellan anordningar för 
mottagande av eterburna sändningar från Sveriges Radios programföretag och 
anordningar för mottagande av kabelburna radio- och TV-sändningar kan inte 
anses föreligga. Det måste i dag anses rimligt att en gemensamhetsanläggning 
för mottagande av radio- och TV-program byggs för mottagande av kabel-
sändningar, när ekonomiska och tekniska förutsättningar föreligger.” (NJA 
1989 s. 291) 
 
Kommentar: En bostadsfastighet har ett påtagligt behov av tillgång till TV. 
Vilken typ av teknik som används för mottagning av TV-sändningarna har 
ingen principiell rättslig betydelse, det är naturligt att gemensamhetsanlägg-
ningar anpassas till den tekniska utvecklingen.    
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5 Faktorer som påverkar bedömningen av vä-
sentlighetsvillkoret för bredband 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de faktorer som vi tycker kan 
påverka bedömningen av väsentlighetsvillkoret för bredband. Faktorerna talar 
både för och emot att bredband via fiber är av väsentlig betydelse.   

5.1 Regeringens mål  
Regeringens mål om att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 
100 Mbit/s år 2020 visar att bredbandsutbyggnad bedöms vara en viktig fråga 
ur allmän synpunkt. Regeringen satsar mycket pengar på att även landsbygden 
ska få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling.  
 
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) m.fl. publicerade en debattartikel 
den 27 oktober 2011 med rubriken ”Bredband lika viktigt som vägar” (Hatt et 
al, 2011). De argumenterar där att IT-infrastrukturen är lika viktig för Sveriges 
utveckling som annan infrastruktur såsom vägar, järnvägar och elnät.  
 
Lantmäteriet (2011) har gjort en sammanställning över vilka olika möjligheter 
fastighetsägare har att organisera sig vid utbyggnad av bredband. Där beskrivs 
alternativen som antingen ekonomisk förening eller gemensamhetsanläggning. 
Angående frågan om tvångsanslutning till en gemensamhetsanläggning med 
bredband via fiber sägs där ”För närvarande är det tveksamt om det är möjligt 
med tvångsanslutning. Eventuellt skulle det kunna anses vara möjligt, i vart 
fall på sikt, eftersom samhället satsar så mycket på detta att tillgång till fiber 
skulle kunna anses vara av väsentlig betydelse (5 § AL) för en fastighet.” 
(Lantmäteriet, 2011, s.7). 
 
Att regeringen satt upp detta mål tycker vi talar för att det finns ett behov av 
bredband med höga hastigheter, om inte nu så i alla fall på sikt. Hur detta ska 
påverka väsentlighetsbedömningen i dagsläget är oklart, men det ökar åtmin-
stone sannolikheten för att bredband med hastigheter i storleksordningen 
100 Mbit/s ska anses vara av väsentlig betydelse. Fiber är den enda tekniska 
lösningen som klarar denna hastighet.   
 
I propositionen till anläggningslagen sägs att kravet på väsentlig betydelse kan 
anses vara uppfyllt för en fastighet även om fastigheten inte har behov av an-
läggningen vid anslutningstillfället men kan väntas få det inom den närmaste 
framtiden (se avsnitt 4.1 Propositionen ovan). Detta talar för att bredband med 
hög uppkopplingshastighet kan vara av väsentlig betydelse redan idag om man 
kan förutse ett behov av hög uppkopplingshastighet inom den närmaste fram-
tiden.  

5.2 Samhällstjänster  
För att kunna ta del av många typer av samhällstjänster krävs tillgång till in-
ternetuppkoppling. Idag sköter många människor sina bankärenden, deklara-
tioner och biljettbokningar via nätet. Detta har flera fördelar, det är till exem-
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pel billigare att betala räkningar via internet än att göra det via post eller på ett 
bankkontor.  
 
Vid tillämpningen av annan lagstiftning har det i domstol bedömts vara viktigt 
att ha möjlighet att ta del av samhällstjänster och information i sin bostad. Ut-
rustning som är ”nödvändig för ett hem och dess skötsel” (UB 5:1 p. 2) undan-
tas från utmätning av kronofogden. I två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 
1983 s. 642 och NJA 1985 s. 494) undantogs TV:n från utmätning eftersom 
den ansågs vara en normal utrustning i ett hem och nödvändig för en barnfa-
milj. Behovet av dator prövades i RH 2006:46 där man konstaterade att även 
dator numera är normal utrustning i ett hem. Gäldenären hade barn i skolål-
dern och hovrätten pekade dels på den möjlighet till social kontakt via internet 
som särskilt ungdomar har, dels praktiska behov av informationssökning och 
att utföra ärenden via internet. Kronofogden anser att ”en dator bör i allmänhet 
undantas från utmätning. Det finns inte anledning att begränsa beneficieskyd-
det till barnfamiljer. Det praktiska behov som finns av en dator både för att ta 
emot eller skicka post och att utföra ärenden – t.ex. lämna sin självdeklaration, 
begära föräldrapenning och sköta bankärenden – motiverar normalt ett sådant 
skydd också för en ensamstående gäldenär.” (Kihlgren, 2008). 
 
Utsökningsbalken är naturligtvis en helt annan lagstiftning än anläggningsla-
gen. Men som framgår i stycket ovan så har dator med internetuppkoppling 
enligt utsökningsbalken ansetts vara ”nödvändig för ett hem”. Väsentlighets-
villkoret bedöms med hänsyn till fastighetens ändamål. En bostadsfastighets 
ändamål är att vara just en bostad. Det är då rimligt att det på en bostadsfastig-
het går att få de funktioner som är nödvändiga för ett hem. Tillgång till inter-
net bör därmed vara ett påtagligt behov, finns det inga andra alternativ borde 
det därmed vara av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet att delta i en 
gemensamhetsanläggning för bredband. För att få tillgång till de funktioner 
med en dator som anges i stycket ovan räcker det idag dock gott och väl med 
en uppkopplingshastighet på ett par Mbit/s. För de flesta fastigheter finns då 
(se avsnitt 2.3 Alternativa lösningar och kostnader ovan) flera möjliga alterna-
tiva tekniker.  

5.3 Snabb teknisk utveckling 
Den tekniska utvecklingen i samhället har de senaste åren gått väldigt fort och 
nya tekniker och tjänster utvecklas ständigt. Allt talar för att utvecklingen 
kommer att fortsätta och ingen kan med säkerhet veta vilket behov som finns i 
framtiden. 100 Mbit/s kan idag kännas som en hastighet som är högre än vad 
de flesta utnyttjar. Frågan är vad som kommer att krävas framöver och hur 
länge fiber kommer vara den teknik som används. Troligtvis kommer kraven 
på höga uppkopplingshastigheter att öka med tiden och på sikt säkert komma 
upp i storleksordningen 100 Mbit/s. Detta gäller särskilt för hushåll där flera 
personer använder uppkopplingen samtidigt. Detta bör leda till att uppkopp-
lingshastigheter i storleksordningen 100 Mbit/s förr eller senare kommer att 
vara ett påtagligt behov för bostadsfastigheter. Vi har inte hittat någon infor-
mation som tyder på att någon ny teknik som kan ersätta fiber är på väg. 
 
De tjänster som erbjuds via internet är beroende av vilken uppkopplingshas-
tighet användarna har. Först när en tillräckligt stor grupp av användare har 
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tillgång till en viss uppkopplingshastighet finns det incitament att erbjuda 
tjänster som kräver denna hastighet. Om då 90 procent av Sveriges befolkning 
har tillgång till 100 Mbit/s kommer sannolikt många tjänster erbjudas som 
kräver denna hastighet. Den minoritet som inte har tillgång till denna upp-
kopplingshastighet riskerar då att inte kunna använda vissa tjänster som är 
vanligt förekommande.    

5.4 Internetanvändningens förändring över tiden 
Internetanvändningen har ökat kraftigt de senaste åren. En stor majoritet av 
befolkningen använder internet dagligen och användandet är utspritt över i 
stort sett alla åldersgrupper (se avsnitt 2.4 Internetanvändning ovan). Idag 
använder hela 83 procent av svenskarna i åldersgruppen 3-100 år internet i 
hemmet (Findahl, 2011, s. 11).   
 
Att användningen är så pass stor visar på att det finns ett tydligt behov av in-
ternetuppkoppling i de allra flesta hem idag. Denna utveckling har gått väldigt 
fort och ser man tillbaka bara 10 år så var internetanvändningen inte alls lika 
utbredd och uppkopplingshastigheterna var betydligt lägre. Att frågan om 
bredband är av väsentlig betydelse inte har prövats tidigare är inte så konstigt 
då tekniken är relativt ny och behovet bara ökar med tiden.       

5.5 Tillgång till TV är av väsentlig betydelse 
TV är en av de tjänster som kan levereras via fiber. Hur TV distribueras har 
förändrats över tiden, till exempel från centralantenn till kabel-TV (se t.ex. 
NJA 1989 s. 291). Idag finns ännu fler alternativa möjligheter att se på TV. 
TV-on-demand är en teknik på frammarsch. ”Under 2011 tror Telia att två av 
tre kunder kommer att använda sig av on-demand-tjänster” (Telia, 2011b). 
 
TV är den nyttighet av dem som väsentlighetsvillkoret har prövats för som är 
mest likt bredband (se avsnitt 4.2 Rättsfall rörande väsentlighetsvillkoret 
ovan). Eftersom TV kan vara av väsentlig betydelse bör bredband också kunna 
vara av väsentlig betydelse. Med tekniken fiber kan man få både TV och bred-
band med hög hastighet i samma abonnemang.  

5.6 Möjlighet till markreservat i nya PBL 
I den nya plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011 
infördes en ny möjlighet för kommunen att reservera mark för ”anordningar 
för elektroniska kommunikationsnät” (PBL 4:6) i detaljplaner. Tidigare har 
detta inte varit möjligt och bättre samordning mellan planeringen för IT-
infrastruktur och den kommunala fysiska planeringen är önskvärd (prop. 
2009/10:170 s. 209).  
 
Att lagstiftaren valt att införa denna möjlighet till markreservat i detaljplan 
visar på att elektronisk kommunikation är viktig för samhällsutvecklingen. I 
avsnitt 4.2.3 Badplats och brygga ovan redovisades ett rättsfall där hovrätten 
påpekade att om småbåtsbryggan hade prövats i detaljplan hade den kunnat 
vara av väsentlig betydelse. Brygga är en nyttighet som fastigheter med till-
gång till väg ibland kan ha ett påtagligt behov av, i de fall då brygga är så pass 
viktigt bör detta ha prövats i detaljplan. Möjligheten till markreservat i detalj-
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plan för elektronisk kommunikation visar att fastigheter inom detaljplan kan 
ha ett behov av bredband. Bostadsfastigheter har samma behov av bredband 
oavsett var de är belägna. Fastigheter på landsbygden har inte mindre behov av 
elektronisk kommunikation än fastigheter i städer.   

5.7 Alternativa lösningar 
”Om fastigheten är utrustad med en separat anläggning som fyller samma 
funktion som en ifrågasatt gemensamhetsanläggning, bör anslutning mot äga-
rens vilja i allmänhet inte ske.” (prop. 1973:160 s. 86). Som framgått i avsnitt 
2.3 Alternativa lösningar och kostnader ovan finns för de flesta fastigheter 
flera möjliga tekniker att få tillgång till internetuppkoppling. För att uppnå en 
hastighet på 100 Mbit/s är fiber dock den enda tillgängliga tekniken oavsett 
fastighetens geografiska läge.  
 
För de fastigheter där annan teknik än fiber finns tillgänglig krävs det antingen 
att hastigheter i nivå med regeringens mål på 100 Mbit/s bedöms vara ett på-
tagligt behov för fastigheten eller att bredband via fiber är den ekonomiskt 
bästa lösningen för att det ska anses vara av väsentlig betydelse att ha tillgång 
till bredband via fiber.  
 
Vissa fastigheter ligger så till att det inte är tekniskt möjligt att använda vare 
sig mobilt bredband, kabel-TV eller xDSL. Detta gäller i områden med så kal-
lad konstant radioskugga och där närmaste telestation inte är utrustad för 
xDSL alternativt att telestationen ligger för långt ifrån fastigheten. För dessa 
fastigheter räcker det med att någon typ av internetuppkoppling är ett påtagligt 
behov för fastigheten för att en gemensamhetsanläggning för fiber ska vara av 
väsentlig betydelse.  

5.8 Kostnader  
En jämförelse mellan kostnadsexemplen i avsnitt 2.3.1 xDSL och 2.3.3 Optisk 
fiber (exemplet från Gotland) visar att det tar ca 9 år för en fastighetsägare att 
räkna hem anslutningskostnaden om man använder kalkylräntan 4 procent och 
anslutningskostnaden 19 500 kr, för mer detaljer om hur vi räknat se vår 
kalkyl i bilaga A. Båda exemplen ovan gäller ett kombinationsabonnemang 
med fast telefon, bredband och 18 TV-kanaler. Alternativet med fiber ger 
dessutom en betydligt snabbare uppkopplingshastighet än alternativet med 
ADSL, och leder därmed även till en standardhöjning. Observera dock att det-
ta bara är ett exempel och den verkliga kostnaden kan variera både uppåt och 
nedåt.  
 
Vi valde att ta kostnadsexemplet från Gotland då det stämmer bäst överens 
med de fall då det är aktuellt att bilda en gemensamhetsanläggning. I det ex-
emplet är anslutningskostnaden något högre än rikssnittet då många av fastig-
heterna ligger på landsbygden.  
 
Att det tar mindre än 10 år i vårt exempel för fastighetsägaren att räkna hem 
anslutningskostnaden tycker vi visar att kostnaden för en fiberanslutning är 
rimlig. Troligtvis är fiber en teknik som kommer användas bra mycket längre 
än så. Kostnaderna varierar från fall till fall vilket innebär att man behöver 
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räkna på de ekonomiska förutsättningarna i varje enskilt fall. Detta exempel 
visar dock att även om fastigheten inte har behov av hela den kapacitet som 
fiber ger så kan en fiberanslutning i många fall vara det ekonomiskt bästa al-
ternativet på sikt.  

5.9 Naturligt monopol 
En anläggning med fiberkablar för bredband är ett naturligt monopol. Det är 
lönsamt att bara bygga en anläggning. Alla fastighetsägare borde därmed ha 
rätt att ansluta sig till anläggningen. Om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt kan 
en fastighetsägare tvinga sig till att få ansluta sin fastighet. 
 
Samhällsekonomiskt är det fördelaktigt med hög anslutningsgrad när en 
gemensamhetsanläggning inrättas. Då kan kostnaderna slås ut på flera och fler 
människor får tillgång till den nytta anläggningen ger. När en anläggning 
byggs bör då alltså så många som möjligt anslutas. Om väsentlighetsvillkoret 
är uppfyllt kan en fastighetsägare tvingas till att ansluta sin fastighet. 
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6 Avslutande kommentarer 

6.1 Allmänna kommentarer 
Bra IT-infrastruktur är viktigt för samhället. För att möjliggöra en heltäckande 
utbyggnad över Sverige krävs att det finns bra möjligheter för fastighetsägarna 
på landsbygden att genomföra utbyggnaden. Ju tydligare och enklare reglerna 
är desto lättare blir det för de boende att våga satsa den tid och pengar som 
krävs för att komma igång med ett utbyggnadsprojekt av fiber. 
 
Vår samlade bedömning är att en bostadsfastighet har ett påtagligt behov av 
internetuppkoppling men att det är tveksamt om hastigheten 100 Mbit/s be-
hövs redan idag. Vi tror dock att 100 Mbit/s är en hastighet som tids nog 
kommer att vara ett påtagligt behov.  Med tanke på hur stor användningen av 
internet är och att den ökar konstant så är/kommer bredband med hög hastig-
het att vara/bli standard i bostadsfastigheter. På sikt kommer därmed bredband 
via fiber sannolikt att uppfylla väsentlighetsvillkoret för alla bostadsfastighe-
ter.  
 
Oavsett om fastigheten används som permanent- eller fritidsbostad bör pröv-
ningen av väsentlighetsvillkoret vara densamma. Vi går mot en trend då 
många människor vill ha tillgång till internetuppkoppling även under semes-
tern. Ett exempel är att många hotell, även renodlade turistanläggningar, er-
bjuder gästerna internetuppkoppling.    
 
Då bostadsfastigheter idag har ett påtagligt behov av internetuppkoppling är 
bredband via fiber av väsentlig betydelse i de fall då inga andra alternativ 
finns. Det kan tillexempel vara platser där det råder radioskugga eller platser 
där driftsäkerheten på alternativen är så pass dålig att de inte är tillförlitliga.   
 
Den överkapacitet som 100 Mbit/s kanske kan anses utgöra idag spelar ingen 
roll om man kan visa att fiber är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet 
av de tillgängliga alternativen för internetuppkoppling. Detta måste göras en 
kalkyl på i varje enskilt fall. Som vårt exempel från Gotland visar hade man 
räknat hem investeringskostanden för fiber på 9 år, om man räknar med kom-
binationsabonnemang för bredband, fast telefoni och TV med 18 kanaler. Hur 
lång kalkylperiod man kan räkna med är svårt att veta i dagsläget, men troligt-
vis kommer den infrastruktur som byggs i samband med fibernedläggningen 
hålla ett bra tag framöver. Det dyra är att gräva och lägga ned kanalisation, sen 
kan fibern i dessa bytas ut eller uppdateras vid eventuell teknikutveckling eller 
teknikskifte i framtiden.   
 
Ett exempel på ett scenario då utbyggnadskostnaden för bredband via fiber blir 
låg är när bredbandsutbyggnaden sker i samband med utbyggnad av VA-
ledningar. I dessa fall ökar sannolikheten för att bredband via fiber är den eko-
nomiskt bästa lösningen. Man kan då bortse från de alternativa lösningarna 
och bredband via fiber kan uppfylla väsentlighetsvillkoret.  
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De prisexempel vi använt i uppsatsen är dagens priser. Priserna varierar mel-
lan operatörer och beror på vilka erbjudanden som för tillfället gäller. Syftet 
med prisexemplen i uppsatsen är bara att ge en uppfattning om vilken stor-
leksordning det rör sig om. För att kunna avgöra vad som är bäst i ett enskilt 
fall måste man undersöka vilka priser som gäller där och då samt vilka alterna-
tiv som överhuvudtaget finns tillgängliga på den platsen.   
 
Det enda argument som tydligt talar för så höga hastigheter som 100 Mbit/s är 
regeringens mål (se avsnitt 5.1 Regeringens mål ovan). Hur mycket hänsyn 
som ska tas till ett sådant politiskt mål är svårt att säga. Den enskilda pröv-
ningen ska alltid ske utifrån fastighetens behov och de ändras inte bara för att 
regeringen kommer med nya mål. Hur en domstol skulle ta hänsyn till reger-
ingens mål vid en eventuell prövning är ovisst. Om man från politiskt håll vill 
att fiberutbyggnaden ska ske snabbt och att gemensamhetsanläggningar ska 
bildas där marknadsaktörerna inte vill bygga ut måste antingen lagstiftningen 
anpassas eller någon typ av särskilda föreskrifter utfärdas. Ett alternativ är att 
använda ekonomiska styrmedel, dvs. att införa högre subventioner.  
 
Bredbandsutbyggnad och anläggningsförrättningar tar tid. Om det som vi tror 
kommer att vara av väsentlig betydelse för en fastighet att ha tillgång till bred-
band via fiber (100 Mbit/s) om några år kan man fundera över om det finns 
anledning att inte göra samma bedömning av väsentlighetsvillkoret redan idag 
då utbyggnaden i sådana fall skulle kunna påbörjas snabbare.  

6.2 Bedömningsgrunder 
Fördelarna med att göra en schabloniserad bedömning av väsentlighetsvillko-
ret är att resultatet av bedömningen blir förutsägbar och att det ger en tidsbe-
sparing. Nackdelarna med schabloniserad bedömning är att den inte är anpass-
ningsbar för olika förutsättningar. Resultatet av bedömningen kan bli felaktig i 
enskilda fall om en allt för schabloniserad bedömningsgrund används. Just 
med bredband är det svårt med en alltför schabloniserad bedömning eftersom 
tillgängliga lösningar och kostnaderna för dessa varierar från fall till fall. Det 
går därmed inte att göra en så schabloniserad bedömning som att säga att 
bredband alltid är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet.   
 
Vårt förslag är att bredband via fiber är av väsentlig betydelse om; 

1) ingen alternativ möjlighet för en fungerande internetuppkoppling finns 
tillgänglig, eller 

2) bredband via fiber är det ekonomiskt bästa alternativet. För att få fram 
det ekonomiskt bästa alternativet tycker vi att det kan vara lämpligt att 
använda en kalkylperiod på 10 år och 4 procents kalkylränta.  

6.3 Alternativ för markåtkomst  
Om bredband anses vara av väsentlig betydelse innebär det att utrymme för 
ledningarna kan upplåtas utan stöd av överenskommelser med markägaren. 
Detta skulle göra att man med säkerhet kan genomföra utbyggnaden av fiber-
nätet även om någon markägare motsätter sig projektet. Osäkerheten för de 
som väljer att ta initiativ till utbyggnaden skulle därmed minska.  
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Ett alternativ till att bilda en gemensamhetsanläggning för utbyggnaden av 
fibernätet är att fastighetsägarna organiserar sig som en ekonomisk förening 
istället. I en ekonomisk förening kan människor inte tvingas att delta men 
markåtkomsten kan ske utan överenskommelse med markägaren genom led-
ningsrätt (enligt LL). I en ekonomisk förening har medlemskapet inget sam-
band med fastighetsägandet.  
 
Oavsett om bredband är av väsentlig betydelse eller inte kommer markägare 
att riskera att tvingas upplåta utrymme mot sin vilja. Om bredband är av vä-
sentlig betydelse skulle markägarna ersättas för markupplåtelsen enligt vinst-
delningsprincipen, medan ersättning för ledningsrätt utgår enligt skadeersätt-
ningsprincipen (se avsnitt 3.3.2 Ersättning ovan). Att ersättningsbestämmel-
serna skiljer sig åt kan tyckas märkligt, och framförallt orättvist. Markägarna 
skulle alltså få högre ersättning om bredband anses vara av väsentlig betydel-
se. 
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Bilaga A – Kalkyl över ett kostnadsexempel 
Vi har valt att räkna ut hur lång tid det tar för en fastighetsägare att tjäna in 
engångskostnaden för utbyggnaden. En fiberanslutning innebär en engångs-
kostnad för utbyggnaden och sedan en kostnadsbesparing varje månad då må-
nadsavgiften för abonnemanget är lägre jämfört med t.ex. ett kombinations-
abonnemang med ADSL. 
 
U = Kostnad för utbyggnaden 
AFiber = Årskostnad abonnemang med fiber 
AADSL = Årskostnad abonnemang med ADSL 
r = kalkylränta 
T = Återbetalningstid i år 
 
För att få fram återbetalningstiden använder vi metoden diskonterad payback. 
Följande samband gäller: 
 
 

� �  �����	 – ������ �  �1
�  – 1

��1 � ���� 
 
 
Indata kommer från avsnitt 2.3 Alternativa lösningar och kostnader: 
U = 19 500 kr (medelvärde mellan 17 000 och 22 000 kr) 
AFiber = 12*350 kr/mån (100 Mbit/s bredband, fast telefoni och digital TV med 
18 kanaler från Telia) 
AADSL = 12*567 kr/mån (8 Mbit/s bredband, fast telefoni och digital TV med 
18 kanaler från Telia) 
r = 4 % 
 
Vi söker återbetalningstiden T: 
 
 

T �  �
ln �1 – U � r

A !"# – A$%&'()
ln�1 � r�  

 
 
 
T = 9,08 år 
 


