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Abstract 

When infrastructure is under construction there may be a necessity for temporary land access. This 

thesis aims to explore the temporary needs of land while municipal streets and roads are being 

constructed. Needs that doesn´t remain when the street is completed. Those needs can for example be 

temporary cargo roads or - as the cover image shows - a work area by the side of the road.  

When national infrastructure is constructed there are legal possibilities to arrange temporary land 

access compulsively. Temporary usufruct can be created forcibly through work plans according to the 

Railway Construction Act and the Road Act. On the other hand, when municipal infrastructure is 

constructed these legislations do not apply. There is no law that directly regulates municipal road 

construction. In special legislation which regulates municipal land access there is no explicit support 

for compulsive temporary land access. 

An empirical study shows that municipalities to a high degree rely on voluntary agreements to access 

land temporary. In those situations where agreements cannot be met, but there is still a great need of 

temporary land access, the municipality turn to the cadastral authority. However, the cadastral 

authority has dubious support in legislation to establish rights of a temporary nature compulsively. A 

solution that has been applied in practice is formation of temporary easement by the cadastral 

authority, to meet the necessity of temporary work areas. This solution would be contrary to the 

requirement of that the purpose of easements must be of permanent significance. Interviews has also 

indicated that easements formed by the cadastral authority for permanent roadside ditches sometimes 

also are used as temporary work areas during construction of streets. If such an easement is used for 

another purpose than a ditch, the easement’s right is exceeded. It cannot be considered a legal secure 

order that easements are used for other purposes than intended.  

There have not been found a satisfactory way in the legislation to compulsively meet the need of 

temporary land access for municipalities. It is therefore proposed that a change is made in the 

legislation to allow the cadastral authority to form temporary easements for temporary land access. 

The change should be an exception of the requirement for permanent significance in those cases the 

purpose of the easement fulfills an important public interest and is temporary. As an alternative, 

enabling of temporary usufruct through zoning plans could be a solution to the problem.   
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Sammanfattning 

Vid anläggande av infrastruktur kan det finnas behov av tillfällig markåtkomst. Detta examensarbete 

tar sikte på de tillfälliga behov av mark som finns vid anläggande av kommunala gator och vägar.  De 

tillfälliga behoven kan utgöras av alltifrån tillfälliga transportvägar till – som bilden på framsidan visar 

– ett arbetsområde vid sidan av vägen.  

När statlig infrastruktur ska anläggas finns legala möjligheter att ordna tillfällig markåtkomst 

tvångsvis. Tillfälliga officialnyttjanderätt kan tillskapas genom järnvägs- och vägplan enligt lagen om 

byggande av järnväg respektive väglagen. När kommunal infrastruktur ska anläggas är dessa lagar inte 

tillämpliga. Någon enskild lagstiftning för kommunal gatubyggnation finns inte. I speciallagstiftning 

som tillgodoser kommunala markbehov finns inte heller något uttryckligt stöd för tvångsvis tillfällig 

markåtkomst. 

I examensarbetet har en empirisk undersökning med intervjuer genomförts. Där har framkommit att 

kommuner i hög grad förlitar sig på frivilliga överenskommelser. I de fall avtal inte kan slutas, men 

behoven av tillfällig markåtkomst är stort, tvingas kommunen vända sig till lantmäterimyndigheten. 

Emellertid har lantmäterimyndigheten tvivelaktigt stöd i lag för att kunna bilda rättigheter av tillfällig 

natur. En lösning som har tillämpats i praktiken är bildande av tillfälligt officialservitut enligt 7 kap. 1 

§ FBL, för att tillgodose behov av arbetsområde. Denna lösning torde dock vara i strid med kravet på 

att ändamål med servitut måste vara av stadigvarande betydelse enligt 14 kap. 1 § JB. Det har även 

uppmärksammats att servitut för permanent slänt ibland används som tillfälligt arbetsområde under 

byggtiden av kommunala gator. Om ett släntservitutsområde använts för annat ändamål än slänt 

överskrids rättigheten. Ingen särskild prövning har gjorts av det andra ändamålet, dvs. arbetsområdet. 

Till följd av detta görs intrång i äganderätten utan prövning, vilket kan anses vara en kränkning av 

äganderätten.  

Sammanfattningsvis har inga tillfredsställande sätt hittats, som tvångsvist kan tillgodose behovet av 

tillfällig markåtkomst vid gatubyggnation. Därför föreslås att en ändring görs i 7 kap. 1 § FBL som 

medger avsteg från kravet om stadigvarande betydelse, i de fall ändamålet med servitutet tillgodoser 

ett angeläget allmänt intresse och är av tillfällig natur. Ett alternativ till detta är att tillfälliga 

officialnyttjanderätter kan tillskapas genom en detaljplan.   

  



 

 

 

Förord 
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Figur 1.1.1.  Tillfällig vändplats för stora maskiner under 

gatuutbyggnad i förtätningsområde.  

1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Vägar och gator utgör en viktig del av samhällets infrastruktur. Tillsammans bildar de ett 

infrastruktursystem som möjliggör transport av gods och personer till och från fastigheter. Utan 

anslutning till gator eller vägar kan en fastighet ofta inte användas för sitt avsedda ändamål. I s.k. 

förtätningsområden kan detta innebära att nya fastigheter inte kan bildas om inte gatunätet byggs ut 

(jmf 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen). Inom områden som omfattas av detaljplan ligger ansvaret att 

bygga ut gator på kommunen (6 kap. 18 § plan- och bygglagen). Det är av stor vikt att kommunen kan 

anlägga gator på ett effektivt sätt. 

Behovet av tillfällig tillgång till mark när statlig infrastruktur ska anläggas har uppmärksammats av 

lagstiftaren och lösts i respektive lag. I förarbetet till väglagen påpekades särskilt behovet av tillfällig 

markåtkomst vid anläggande av väg. Därför finns det idag möjlighet för Trafikverket att med stöd av 

väglagen tvångsvist inrätta officialnyttjanderätter för att tillgodose de tillfälliga behoven. Även vid 

anläggande av järnväg förekommer liknande behov av mark för tillfällig användning. För järnväg 

tillgodoses behovet även här genom inrättande av officialnyttjanderätter. Då enligt lagen om byggande 

av järnväg.  

I samband med att en väg eller gata byggs kan 

det vara nödvändigt att kommunen får tillgång 

till markområden tillfälligt. Det kan 

exempelvis handla om markområden för 

upplag av material, breddning av väg när ena 

körfältet stängs av eller utrymme för att kunna 

vända maskiner, se figur 1.1.1.  

I de flesta fall torde kommunerna kunna ordna 

tillfällig markåtkomst genom frivilliga 

överenskommelser, vilket skulle kunna 

tillgodose behoven. Problem uppstår i de fall 

där en frivillig överenskommelse inte kan 

slutas och tvångsmetoder skulle behöva 

tillgripas. Saknas lagstöd för att tillgodose 

behoven tvångsvis kommer kommunen inte att 

kunna få tillgång till marken. Konsekvenserna av detta blir att anläggande av en gata både kan 

försvåras och fördyras. Det finns möjligheter i lagstiftningen att tillgodose tillfälliga behov så som 

tillfällig etableringsyta och arbetsområde när statlig väg och järnväg ska anläggas. Det kan antas att 

liknande tillfälliga behov av markområden även finns när kommunal gata ska anläggas. Varför skulle 

det vara skillnad på behovet av markåtkomst när anläggningarna och bygget av dem förefaller vara så 

lika? 

Om det kan tänkas föreligga samma sorts behov av tillfällig markåtkomst för anläggande av 

kommunal infrastruktur som för statlig infrastruktur uppkommer frågan om vilka tvångsmöjligheter en 

kommun kan tillgripa. Har lagstiftaren tänkt på hur en kommun – som ansvarig för utbyggnad av 

allmän infrastruktur – kan få tvångsvis, tillfällig tillgång till mark? Om inte, sker tillfällig markåtkomst 

tvångsvist ändå, av praktiska skäl?  



 

2 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka rättsläget för en kommuns möjligheter till tillfällig 

markåtkomst vid byggnation av kommunal gata. Samt hur kommuner i dagsläget löser frågan om 

tillfällig markåtkomst.  

För att uppnå syftet med examensarbetet ska följande frågor försöka besvaras: 

 Finns behov av tillfällig markåtkomst vid kommunal gatubyggnation? 

 Ger lagstiftningen en kommun möjlighet att tillfälligt ta mark i anspråk? 

 Hur arbetar kommuner praktiskt med frågan om tillfällig markåtkomst?  

För att kunna besvara dessa frågor kommer delvis närliggande lagstiftning att behandlas. Närmare 

bestämt den som rör statlig infrastrukturbyggnation.  

Ett antagande som gjordes tidigt i arbetet av författarna är att det inte föreligger några direkta 

tvångsmöjligheter för en kommun att få tillfällig markåtkomst. Om detta antagande kan styrkas 

kommer följande frågeställningar även att behandlas: 

 Behövs en lagändring för att ge kommunen möjlighet till tillfällig markåtkomst? 

 Hur skulle en sådan lagändring tänkas se ut?  

 Kan vägledning hämtas för en sådan lagändring från närliggande lagstiftning?  

1.3 Avgränsningar  

Examensarbetet har avgränsats till behandla hur behov av tillfällig markåtkomst kan tillgodoses vid 

byggnation av gata med kommunalt huvudmannaskap. Samma behov torde finnas när det är enskilt 

huvudmannaskap. Denna situation kommer emellertid inte att behandlas närmare i detta 

examensarbete.  

Ersättning för tillfällig markupplåtelse är ett angränsande ämne till markåtkomstfrågan, men kommer 

inte att behandlas inom ramen för examensarbetet. 

Den empiriska undersökningen är begränsad till intervjuer med kommuner i Stockholmsområdet; 

Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Södertälje, Tyresö och Täby. Denna avgränsning har gjorts till 

följd av att dessa kommuner kan anses vara expansiva och att utbyggnad av kommunal gata därför 

borde vara aktuellt. Geografisk avgränsning och antal intervjuer är även begränsat till följd av den 

tidsram som examensarbete ska genomföras inom.  

1.4 Metod  

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i examensarbetet. Det handlar om en litteraturstudie 

för att uttolka gällande rätt, och en empirisk studie för att se på det praktiska förfarandet vid tillfällig 

markåtkomst och markupplåtelse. Som teoretisk grund för metodavsnittet har litteratur av Rienecker 

och Stray Jörgensen (2014) använts.   

En aspekt som har hållits i åtanke under hela examensarbetet är hur en rättssäker markåtkomst kan ske 

för de tillfälliga behoven. Aspekten kommer dock inte att behandlas närmare under presentationen av 

lagstiftningen som möjliggör tillfällig markåtkomst eller i redovisningen av intervjuerna. Däremot 

kommer det att utgöra en viktig del av diskussionen. För att tillfällig markåtkomst ska vara rättssäker 

gäller att det ska ske på ett förutsägbart sätt, att lika situationer bör behandlas lika och att åtgärden ska 

ha stöd i lagstiftningen.  
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Litteraturstudie 

Att uttolka gällande rätt för ändamålet med detta examensarbete har inneburit att undersökningen 

inkluderat en stor del av lagstiftningen som behandlar markåtkomst. Fokus har legat på att finna 

bestämmelser och litteratur kring tillfällig markåtkomst vid anläggande av infrastruktur. Det har 

framkommit under arbetets gång att lite har skrivits om tillfällig markåtkomst för kommunala 

ändamål. För rättigheten tillfälligt officialservitut saknas prejudicerande rättspraxis. Den litteratur som 

har hittats om denna rättighet återger samma källor – lagparagrafen och dess förarbete. Inga andra 

examensarbeten har hittats som behandlar ämnet.  

Litteraturstudien fokuserar på lagtext och förarbeten. I de fall lag och förarbete anses oklara har även 

domslut utan prejudicerande verkan och till viss del praktisk tillämpning fått komplettera. Då det 

uppmärksammats att lite litteratur finns att tillgå i ämnet har större vikt lagts på författarnas tolkningar 

av lagtext och propositioner.  

Empirisk undersökning  

En empirisk undersökning har genomförts för att utreda hur frågan om tillfällig markåtkomst hanteras 

i praktiken. Studien innefattar intervjuer med representanter från exploateringsavdelningar, 

lantmäterimyndigheter och gatuentreprenörer. Förutom intervjuer har även observationer gjorts på 

byggarbetsplats för kommunal gatuutbyggnad. Examensarbetet kan sägas vara av explorativ karaktär 

till följd av att området är relativt outforskat, vilket talar för användning av intervju som metodval.  

Intervjuer 

För att få en bild av hur lagstiftningen tillämpas praktiskt har intervjuer genomförts med personer som 

arbetar med frågorna ute i kommunerna. Under intervjuerna har standardformulär använts, se bilaga I 

och II. Svaren på dessa frågor utgör kvantitativ data, t.ex. om de har behov av tillfällig markåtkomst 

och hur de i så fall tillgodoser behovet. Den andra delen av intervjuerna har följt av svaren på 

standardformulären och är av mer kvalitativ natur; hur representanterna resonerar kring tillfällig 

markåtkomst m.m. Intervjuerna kan sägas vara av semi-strukturerad form till följd av att 

förutbestämda frågeformulär till en början använts. Därefter har intervjun gett möjlighet till en öppen 

diskussion. Mer ingående om hur intervjuerna har genomförts framgår av kapitel 6. 

Att använda sig av intervjuer som metod vid empirisk undersökning kan ha sina fördelar. Det är 

framförallt fördelaktigt vid explorativa studier som denna. Intervjuer möjliggör även att följdfrågor 

kan ställas, vilket inte i lika stor utsträckning är möjligt om exempelvis en enkätundersökning 

används. En djupare förståelse i ämnet fås och förklaringar kan ges under tiden för intervjun. Både av 

intervjupersonen och av den som intervjuar. Ofta uppstår även ett engagemang under samtal mellan 

människor och ett strakare förtroende kan skapas vid personliga möten. 

Intervjuer har även utförts med projektledare för gatuentreprenader för att få deras syn på behovet av 

tillfällig markåtkomst när en väg ska anläggas. I samband med dessa intervjuer genomfördes även 

observationer på byggarbetsplatser.  

Observationer 

Besök skedde på byggarbetsplatser där utbyggnad av kommunal gata pågick. Under dessa besök har 

visuella observationer gjorts av hur de tillfälliga behoven av mark ser ut ur gatuentreprenörers 

perspektiv. Vilka praktiska problem som kan uppstå om inte mer mark finns att tillgå, vilka ändamål 
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arbetsområden har, vilka konsekvenser som kan uppkomma för en den enskilde fastighetsägaren om 

rättigheter till mark för entreprenören saknas eller överskrids osv.  

Fördelar med att använda sig av observation är att man kan förstå hur det går till när en viss aktivitet 

genomförs eller hur en viss situation uppstår. När både observation och intervju utförts samtidigt 

kallas det triangulering. Det innebär således att en kombination av de båda metoderna används. 

Fördelar med det är att resultaten stöds på flera sätt.  

1.5 Disposition 

Examensarbetet omfattar nio kapitel. Inledningsvis, i kapitel 2, redovisas behov av tillfällig 

markåtkomst vid anläggande av olika infrastrukturanläggningar. I kapitel 3 – 5 presenteras resultatet 

av litteraturstudien. Först beskrivs de grundläggande förutsättningarna för frivillig överenskommelse 

om markupplåtelse och tvångsvis markupplåtelse. Därefter redogörs för de möjligheter som finns i 

väglagen, lagen om byggande av järnväg och ledningsrättslagen för att ordna tillfällig markåtkomst. 

Det leder in på arbetets fokus; tvångsmässiga möjligheter för tillfällig markåtkomst för kommun. De 

lagar som skulle kunna möjliggöra detta behandlas i kapitel 5. Varje kapitel avslutas med en 

sammanfattning.  

Efter de teoretiska kapitlen går arbetet in i den praktiska delen. I kapitel 6 återges resultatet från den 

empiriska undersökningen om hur tillfällig markåtkomst sker i praktiken. Kapitlet innehåller även 

kommentarer på resultatet och en redovisning av eventuella felkällor i undersökningen.  

I kapitel 7 analyseras och diskuteras det som presenterats i tidigare kapitel. Behovet av arbetsområde 

diskuteras, liksom de sätt kommuner och lantmäterimyndigheter tillgodoser behovet idag. Kapitlet 

innehåller även förslag på lagändringar. Efter detta presenteras examensarbetets slutsatser i kapitel 8. 

Dessa har dragits utifrån resultatet av undersökningen och diskussionen. Slutligen i kapitel 9 

presenteras de frågor och aspekter som dykt upp under examensarbetes gång men som inte behandlats 

närmare. Dessa kan ligga till grund för framtida examensarbeten.  

Till arbetet hör nio bilagor. Dessa utgörs av de frågeformulär som använts under intervjuer och de 

avtal som behandlats i examensarbetet.  

1.6 Definitioner  

För att underlätta för läsaren ges i detta avsnitt en kort förklaring till begrepp som kommer att 

användas genomgående i examensarbetet. Begreppen kan ha flera tolkningar, men de förklaringar som 

ges nedan är författarnas egna och de som avses i arbetet.  

Arbetsområde 

Arbetsområde avser ett markområde som tillfälligt behöver användas under byggnation av 

infrastruktur. Områdena kan behöva användas för alltifrån tillfälliga transportvägar till extra svängrum 

för maskiner.  

Etableringsyta 

Med etableringsyta menas ett område för bl.a. tillfällig uppställning av byggbodar, material eller 

maskinpark.  

 

Förtätningsområde 
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Begreppet förtätningsområde avser ett fritidshusområde som ska anpassas för permanentboende. I 

samband med detta upprättas en ny detaljplan. Anpassning till permanentboende innebär vanligtvis att 

enskilda vägar övergår till kommunalt huvudmannaskap. I och med detta kan en standardhöjning och 

breddning av vägar behövas.  

Gata 

Kommunala vägar utgörs av allmänna platser och gator samt gång- och cykelvägar inom kvartersmark 

i detaljplanelagda områden. Kommunal väg som är till för fordonstrafik jämställs med begreppet gata 

i detta examensarbete. 

Gatufastighet 

En gatufastighet avser i detta arbete en kommunägd fastighet vars ändamål består av allmän platsmark 

och allmänna anläggningar som t.ex. gator. 

  



 

6 

 

2. Behov av tillfällig markåtkomst under anläggningsskede 
När olika anläggningar ska uppföras krävs ibland att mer mark kan tillgås utöver det område där själva 

anläggningen ska ligga. Ändamålet för användningen med sådana ”extra” markområden kan variera. I 

vissa fall kan permanenta vägslänter behövas, i andra fall kan tillfälliga arbetsområden krävas då det 

kan vara svårt att gräva på samma ställe som maskinen står. Arbetsområde behövs vanligtvis endast 

under anläggningsskedet och behovet upphör när anläggningen är färdigbyggd. Detta kapitel kommer 

att behandla hur behovet av tillfällig markanvändning kan se ut för olika infrastrukturanläggningar. 

2.1 Behov vid anläggande av statlig väg och järnväg  

När allmän väg och järnväg ska anläggas kan infrastrukturbyggaren vara i behov av bl.a. 

uppställningsplatser för arbetsbodar, maskiner och upplag av byggnadsmaterial. Normalt ingår inte 

utrymme för sådana behov i de markområden som efter färdigställande ska bli permanent väg- eller 

järnvägsområde. Med andra ord föreligger ett behov för infrastrukturbyggaren att få tillgång till vissa 

utrymmen tillfälligt under anläggandefasen utöver det markområde som tas i anspråk permanent. 

Trafikverket kallar sådana tillfälliga utrymmen för "mark för tillfälligt användande" (Trafikverket, 

2008, s. 4 och Trafikverket, 2012, s. 7).  

En vägs uppbyggnad 

För att ge läsaren en förståelse för varför behov av arbetsområden vid vägbyggnation kan finnas ges en 

kort beskrivning av en vägs uppbyggnad. Den yta en väg och tillhörande anläggningar tar upp i sidled 

kallas för vägområde och illustreras i figur 2.1.1. Körfälten och vägrenarna bildar tillsammans 

vägbanan och brukar normalt utgöra den bredd av gatan som är belagd. De delar som ligger vid sidan 

av vägbanan är slänter och utgör en säkerhetszon som bl.a. lindrar konsekvenserna av avkörningar 

(Wengelin, 2010, s. 25-39). Slänterna fyller även en funktion som motvikt till vägen och som dike för 

att leda bort vatten från vägen (jmf Hultén, C. m.fl., 2005, s. 20).  Utrymmen vid sidan av vägområdet 

kan vara nödvändiga att tillgå för att vägen ska kunna byggas, se figur 2.1.2. Sådana områden kallas i 

detta examensarbete för arbetsområden.      

 

 

2.2 Behov vid anläggande av ledning  

I Lantmäteriets handbok om ledningsrätt (Lantmäteriet, 2015) framgår att det kan vara lämpligt att 

bestämma ett s.k. arbetsområde som endast ska nyttjas under arbetstiden när en ledning anläggs. 

Behovet av sådana arbetsområden uppmärksammades i Anderssons och Bergströms examensarbete 

(2015, s. 48 ff.). Författarna lyfte fram att behovet av arbetsområde kan variera beroende på vilken typ 

av ledning som ska anläggas och vilken anläggningsmetod som används. Används en schaktfri teknik 

Figur 2.1.1. Uppbyggnaden av en väg.   Figur 2.1.2. Bilden visar det ”extra” utrymme som behövs 

under byggtiden.   
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som styrd borrning behövs exempelvis bara två 

gropar där borren tar sig ned och upp, då inga 

schaktmassor uppstår genom denna teknik. I kontrast 

behövs ett betydligt mycket större arbetsområde om 

ledningen anläggs genom grävning, se figur 2.2.1. 

Vid grävning behövs arbetsområden för bl.a. upplag 

av material, arbetsmaskiner, schaktmassor och 

transportvägar.  

2.3 Behov vid anläggande av kommunal gata 

De behov av tillfälliga markområden som kan 

uppkomma vid anläggande av kommunal gata 

grundas i detta examensarbete på intervjuer med 

gatuentreprenörer och observationer vid platsbesök. 

Två intervjuer har genomförts med gatuentreprenör 

för pågående
1
 projekt i Tyresö och Värmdö. 

Intervjuerna utfördes i samband med besök på 

byggarbetsplatserna. Under intervjuerna behandlades 

frågan om hur entreprenörerna generellt ser på 

behovet av tillfällig tillgång till mark under 

byggtiden.  

Etablerings- och upplagsplatser  

Etablerings- och upplagsplatser, se figur 2.3.1 och 2.3.2, är ofta belägna i mitten av projektområdena. 

Dessa områden är nödvändiga att tillgå för bl.a. arbetskontor och för att ha byggmaterial tillgängligt 

när gator ska anläggas. 

 

Behov av utrymmen längs med vägen 

Enligt entreprenören för utbyggnaden i Tyresö behövs oftast mer utrymme än det som är avsatt för 

vägbanan, jmf figur 2.1.2 i avsnitt 2.1 ovan. I vissa fall har gatuentreprenören inte möjlighet att helt 

stänga av vägen, utan de tvingas arbeta på halva vägkroppen åt gången. Detta för att trafiken ska 

fortlöpa som vanligt på den andra halvan av vägen. I dessa situationer är det nödvändigt med ett 

                                                      
1
 Utbyggnad av kommunal gata var pågående under våren 2016 i de båda kommunerna.  

Figur 2.3.1. Etableringsplats för bl.a. arbetsbodar. Figur 2.3.2. Upplagsplats för material.  

Figur 2.2.1. Grävning för ledning.  
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arbetsområde längs med vägen för att inte hindra trafiken. Oftast finns dock möjligheten att leda om 

trafiken så att sådana situationer inte uppstår. Även entreprenören för projektet i Värmdö anser att det 

föreligger behov av mark utanför själva gatan när den anläggs.  

Släntområde och arbetsområde i detaljplan och karta 

I Tyresöprojektet har kommunen lagt ut z-områden i detaljplanen där slänter ska anordnas, se figur 

2.3.3. I projekteringen av utbyggnaden av kommunal gata finns arbetsområden, se figur 2.3.4. 

Arbetsområdena sammanfaller med z-områdena i detaljplan, jämför de båda figurerna.

Figur 2.3.4. Den befintliga vägen ska breddas och på vissa ställen finns utrymme för arbetsområde (rosa gräns) i 

projekteringskartan. 

Figur 2.3.3. Slänter är utlagda i detaljplan med beteckningen z. 
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På plats i Tyresö visar de orangefärgade pinnarna, se figur 2.3.5 och 2.3.6, var gränsen för 

släntområdet går. Det är inte säkert att slänten slutligen kommer gå ända dit, men utrymmet finns för 

gatuentreprenören att nyttja. Inom dessa områden behöver de ofta fälla träd, grusa upp och på liknande 

sätt ställa i ordning marken för att tillgodose deras behov.  

 

Behov av utrymmen utöver släntområden 

Ibland uppstår behov som inte tagits upp i 

projekteringen. Platsen där lastbilen står 

parkerad, se figur 2.3.7, i Tyresö är ett 

typfall enligt entreprenören. Det är en 

vändplats för stora fordon så att de ska 

slippa backa långa sträckor, och som i detta 

fall är i mycket kuperad och kurvig terräng. 

Det tillfälliga behovet av vändplats har den 

intervjuade entreprenören själv löst genom 

en överenskommelse med den berörda 

fastighetsägaren. Överenskommelsen avser 

att gatuentreprenören får grusa upp och 

använda området under byggnation av 

denna del av gatan.  

 

2.4 Sammanfattning 

För olika infrastrukturanläggning föreligger behov av tillfällig markåtkomst under anläggningsskedet. 

Det kan röra sig om upplagsplatser för material, arbetsområden, vändplats för fordon osv. Gemensamt 

för dessa behov är att de inte kan tillgodoses inom vägbanan, järnvägsområdet eller ledningsområdet, 

utan kräver ytterligare markområde. Oavsett om det handlar om statlig eller kommunal infrastruktur 

finns behov av tillfälliga markområden under anläggningsskedet.   

Figur 2.3.6. Gränsmarkering för släntområde. Detta 

område kan även nyttjas som arbetsområde under 

byggtiden.   

Figur 2.3.7. Tillfällig vändplats för byggfordon.  

Figur 2.3.5. Gränsmarkering. Enligt entreprenören får träd 

fällas inom släntområdet.  
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3. Intrång i äganderätten – allmänna utgångspunkter  
En viktig aspekt att beröra när man talar om åtkomst av någon annans mark är vilka intrång i 

äganderätten som får göras. I de situationer när markåtkomst inte kan lösas genom frivilliga avtal kan 

det vara nödvändigt att göra tvångsintrång i äganderätten. Det är denna situation som detta 

examensarbete tar sikte på, nämligen de tvångsmedel som finns för att inskränka äganderätten och på 

så sätt tillgodose tillfälliga markbehov. I praktiken är det dock betydligt vanligare att frivilliga 

överenskommelser sluts för att lösa markåtkomst än att tvångsmetoder tillgrips (jmf Sjödin m.fl., 

2011, s. 11). Därför kommer även frivilliga överenskommelser att behandlas i korthet i detta kapitel.  

3.1 Frivillig överenskommelse 

Genom frivillig överenskommelse kan markåtkomst lösas för flera olika ändamål. Avtalen får slutas 

även om avtalsvillkoren strider mot vissa villkor i lag. De villkor som får ”avtalas bort” är s.k. 

dispositiva villkor. Ett exempel på ett dispositivt villkor är förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § FBL. 

Förbättringsvillkoret gör bl.a. gällande att fastighetsreglering endast får ske om den sökandes fastighet 

förbättras. Eftersom villkoret är dispositivt kan det bortses ifrån om sökande medger det (jmf 5 kap 18 

§ 1 st. FBL). För detta villkor och alla andra dispositiva villkor råder s.k. avtalsfrihet. Det är även en 

allmän avtalsrättslig princip; att avtal kan slutas om nästintill vad som helst. Dock får inte avtal strida 

mot villkor i lag som är inte är dispositiva. Exempel på sådana villkor återfinns i bl.a. 3 kap. FBL, och 

tar i beaktning det allmänna intresset. Med andra ord föreligger inte total avtalsfrihet i den svenska 

lagstiftningen (jmf Lantmäteriet, 2016, s. 23 ff.).  

Om avtal om markåtkomst inte kan slutas måste tvångsmetoder tillgripas för att lösa markåtkomsten. 

Ska tvångsmetoder användas måste indispositiva villkor i lag vara uppfyllda för att markåtkomst ska 

vara möjlig (Ekbäck, 2000, s.199). Gemensamt för alla former av tvångsmässiga ingrepp i 

äganderätten är att hänsyn måste tas till egendomsskyddet i regeringsformen (RF) och Europa-

konventionen. 

3.2 Egendomsskyddet 

Egendomsskyddet behandlas i Europakonventionen och i RF. Europakonventionen är idag en del av 

den svenska lagstiftningen och dess första artikel i det första tillägget från 1952 behandlar 

egendomsskyddet. Ur artikeln framgår att beslut om inskränkningar i äganderätt ska föregås av en 

proportionalitetsprövning mellan de allmänna och de enskilda intressena. Därav måste en bedömning 

göras om intrånget i äganderätten är befogat. Det framgår även att inskränkningar i äganderätten 

endast får ske under de förutsättningar som anges i lag. Artikeln har inarbetats i 2 kap. 15 § RF och är 

indispositiv. Endast första stycket av paragrafen är av intresse i detta sammanhang, eftersom 

resterande stycken främst behandlar ersättning vid intrång i egendomsskyddet. Första stycket i 2 kap. 

15 § RF lyder: 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant 

förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad 

utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen […]. 

I första stycket i paragrafen framgår att intrång i äganderätten endast får ske om det tillgodoser ett 

angeläget allmänt intresse. Vad som avses med angeläget allmänt intresse är inte specificerat i lag utan 

får utläsas ur förarbetena till paragrafen. Där lyfts fram att det som avsågs med angeläget allmänt 

intresse exempelvis var samhällets behov av bostäder och gator (prop. 1993/94:117 s. 15).  
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RF och Europakonventionen möjliggör dock inte markåtkomst, utan reglerar den endast. Som kan 

utläsas av Europakonventionen får intrång endast ske under de förutsättningar som finns i annan lag. 

Frågan blir då hur tydliga förutsättningarna måste vara i annan lag för att intrång ska få ske i 

äganderätten? Denna fråga berördes av Högsta domstolen (HD) i rättsfallet NJA 2004 s. 336. I 

rättsfallet behandlas om ändamålstolkningar kan göras av speciallagstiftningar som medger intrång i 

äganderätten. I domskälen kan läsas:   

”Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen får ingen berövas sin 

egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag. 

Det innebär att lagen måste vara tillräckligt precis för att göra ingreppet i äganderätten 

förutsebart (Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2 uppl. 2002, s. 383). En 

sådan lagstiftning bör alltså inte tolkas extensivt (jfr NJA 1982 s. 700). Detta gäller även 

om praktiska skäl skulle tala för en ändamålstolkning.” 

Ur domskälen kan utläsas att dels får tvångsingrepp i äganderätten enbart ske om det tydligt framgår i 

lag. Ändamålen för tvångsingripande i äganderätten ska inte tolkas fritt, utan det ska tydligt framgå 

annars riskeras förutsägbarheten att gå förlorad. Dels får inte praktiska faktorer leda till att möjligheten 

till intrång i äganderätten utökas. 

3.3 Sammanfattning 

Markåtkomst för tillfälliga behov, t.ex. arbetsområde, kan ordnas på olika sätt. Antingen genom 

frivilliga avtal eller genom tvångsmetoder. Frivilliga avtal används i praktiken i störst utsträckning, 

men det är inte alltid möjligt att få till sådana avtal. I det senare fallet är det nödvändigt att 

tvångsmetoder kan tillgripas.  

För att speciallagstiftning ska kunna tillämpas krävs att ändamålet med markåtkomsten tydligt anges i 

den aktuella lagstiftningen, jämför NJA 2004 s. 336. Enligt rättsfallet framgår att ändamålstolkningar 

inte ska göras i speciallagstiftning som möjliggör intrång i äganderätten, även om praktiska skäl talar 

för det.  
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4. Lagstiftning som reglerar tillfällig markåtkomst för statlig infrastruktur 
Speciallagstiftningar som möjliggör tvångsvis markåtkomst för allmän infrastruktur är bl.a. väglagen, 

lagen om byggande av järnväg och ledningsrättslagen. I detta kapitel kommer en genomgång att göras 

av dessa lagar för att undersöka hur mark kan tas i anspråk, framförallt för tillfälliga behov vid 

uppförande av anläggning. Detta för att ge en överblick över hur tillfälliga behov kan tillgodoses för 

statlig
2
 infrastruktur. 

4.1 Väglagen 

Väglagen (VägL) reglerar ansvar, byggande och markåtkomst samt ersättning för allmän väg. Med 

begreppet allmän väg avses väg som antingen har anlagts med stöd av väglagen eller har använts för 

allmän samfärdsel innan väglagen infördes 1972, eller en befintlig väg som har förändrats till allmän 

väg med stöd av väglagen (jmf 1 § VägL). Det som sedan inbegrips i vägbegreppet är vad som 

framgår av 2 § VägL; exempelvis vägbana med tillhörande vägslänter och vägbelysning samt även 

parkering- och rastplatser. Det är i regel Trafikverket som ska vara väghållare för allmänna vägar, 

vilket innebär att de har ansvaret att anlägga och sköta driften av de allmänna vägarna. I vissa fall kan 

dock en kommun bli huvudman för vissa allmänna vägar inom kommungränserna efter beslut från 

regeringen (4-6 §§ VägL).    

4.1.1 Markåtkomst genom vägplan  

När en allmän väg ska anläggas behöver mark tas i anspråk för vägområdet. Tillgång och rätt till 

sådana områden följer av vägrätt. I de fall en ny väg ska anläggas uppstår vägrätt då arbete med vägen 

påbörjas med stöd av en vägplan (31 § VägL) som fastställts av Trafikverket (18 § VägL) efter samråd 

med länsstyrelsen (11 § VägL). Någon separat prövning av markianspråktagandet är alltså inte 

nödvändig, vilket är unikt för VägL (Sjödin m.fl., 2011, s. 48). Däremot måste vissa villkor vara 

uppfyllda för att Trafikverket ska kunna anta en vägplan. Bland annat måste en avvägning ske mellan 

enskilda och allmänna intressen (4 § VägL), i enlighet med RF.  

I en antagen vägplan ska det framgå vilka områden som är nödvändiga för vägens uppförande. Både 

de områden som behövs permanent och upplåts med vägrätt
3
, och de områden som behövs tillfälligt 

under vägens anläggande måste framgå i planen (16 a § VägL). De områden som med stöd av en 

vägplan upplåts med vägrätt har väghållaren vidsträckta befogenheter över. Denne får bestämma över 

markens användande och även tillgodogöra sig naturtillgångar i det berörda området (30 § VägL). 

Därav kan anses att vägrätt, som egentligen är en nyttjanderätt, ligger mycket nära äganderätten ur 

materiell synvinkel (Ekbäck, 2012 a, s. 49). I vissa fall ska dock mark för allmän väg inte upplåtas 

med vägrätt utan istället med äganderätt. Sådana situationer uppkommer bl.a. då vägsträckningen leder 

till synnerliga men på en fastighet, och fastighetsägaren begär inlösen av fastigheten (56 § VägL).  

4.1.2 Tillfällig officialnyttjanderätt i vägplan  

Vid byggnation av allmän väg är det nödvändigt att kunna tillgå mark utanför själva vägrättsområdet. 

Dessa områden behöver således enbart tas i anspråk tillfälligt och kan t.ex. användas som 

upplagsplatser, etableringsplatser, uppställningsplats för maskiner eller transportväg (prop. 1971:123 

s. 26 ff. och Vägverket, 2007, s. 45), se även avsnitt 2.1. För att väghållaren ska få tillgång till sådana 

områden måste de vara utlagda i vägplan, ur vilken det även måste framgå för vilken tid marken 

kommer att tas i anspråk. Om områdena redovisas i vägplanen upplåts marken med 

                                                      
2
 Varken väg, järnväg eller ledning måste vara statlig, men vanligtvis ägs dessa anläggningar av den svenska staten (jmf 

exempelvis Trafikverket och Vattenfall AB).  
3
  Med permanent avses tills den tidpunkt då vägrätten dras in (jmf 32 § VägL) 
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officialnyttjanderätt i samband med att Trafikverket godkänner vägplanen, vilket framgår av 35 § 

VägL. 

35 § VägL 

 

Om det i en fastställd vägplan för ett vägbyggnadsprojekt har avsatts mark eller annat 

utrymme som behövs för att bygga vägen enligt 16 a §, ska nyttjanderätt till marken eller 

utrymmet upplåtas till väghållaren för den tid som har angetts i planen.  

 

Hur nyttjanderätter kan redovisas i en vägplan illustreras med ett utklipp i figur 4.1.1. 

  

Motiv till officialnyttjanderätt 

Innan VägL infördes 1972 fanns det ingen möjlighet för vägbyggare att med tvång ta över mark som 

behövdes tillfälligt under tiden för en vägs byggande. Detta problem behandlades i prop. 1971:123 (s. 

200) och möjligheten till att tvångsvis ta mark i anspråk infördes därefter i VägL. I propositionen kan 

motiven och övervägandena till detta återfinnas. Där ansågs tillgång till sådana områden var av större 

nytta för väghållaren än vad olägenheten var för de drabbade fastighetsägarna. Att nyttan var större än 

olägenheterna motiverades med att upplåtelsen var av temporär natur och inte utgör något större 

intrång i äganderätten. Vidare gav förarbetet uttryck för att behovet av att ta mark tvångsvis i anspråk 

tillfälligt även var motiverat av den monopolsituation som fastighetsägarna tidigare hade haft. Utan 

tvångsmöjligheter skulle fastighetsägare kunna utkräva orimliga ersättningar för att upplåta marken. 

Denna situation ansågs inte vara önskvärd och bidrog till att tvångsmöjligheten infördes i lag (prop. 

1971:123 s. 72-73).  

Ett problem som påtalades i förarbetet till VägL kring möjliggörande av tillfälliga markupplåtelser var 

att behovet av dessa områden kunde vara svåra att förutse vid framtagande av en vägplan. Exempelvis 

kan perioden för ianspråktagandet vara svår att på förhand bestämma. Problemet lämnades utan någon 

djupare behandling; det konstaterades enbart att det i de fall upplåtelsetiden behövde ändras så 

Figur 4.1.1. Utklipp från en vägplan för statlig väg som visar bl.a. tillfälliga nyttjanderätter.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1971-0948_K0_P16A?src=document
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behöver en ny vägplan tas fram (prop. 1971:123 s. 130).  Alternativt skulle avtal kunna slutas med 

berörda fastighetsägare på samma sätt som innan införandet av 35 § VägL (Trafikverket, 2012, s. 7). 

4.2 Lagen om byggande av järnväg 

Lagen om byggande av järnväg (LBJ) reglerar den fysiska planeringen och markåtkomstfrågor för 

järnväg. Lagen infördes 1996 och ett av motiven till dess införande var att markåtkomstmöjligheterna 

för järnvägsändamål behövde förbättras (prop. 1995/96:2, s. 19). Med begreppet järnväg i LBJ avses 

spåranläggningar för järnvägstrafik. I begreppet spåranläggningar ingår t.ex. spår, slänter och 

signalanläggningar, dvs. i princip alla anläggningar som är nödvändiga för en fungerande järnväg (jmf 

1 kap. 1 § LBJ).  

4.2.1 Markåtkomst genom järnvägsplan  

Tillgång till mark för anläggande av järnväg tillförsäkras genom att en järnvägsplan antas av 

Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen (2 kap. 15 § LBJ). För att en järnvägsplan ska antas krävs 

bl.a. att sträckningen ska väljas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och 

olägenhet för den enskilde fastighetsägaren (1 kap. 4 § LBJ).  

I en godkänd järnvägsplan ska en karta ingå, där det ska framgå vilka områden och särskilda 

rättigheter som kommer att tas i anspråk (2 kap. 9 § LBJ). Den mark som själva järnvägen med 

tillhörande anordningar kommer att vara belägna på kan tas i anspråk med äganderätt (4 kap. 1 § LBJ). 

Ianspråktagandet kan ske antingen genom inlösen eller genom fastighetsreglering. Det första 

alternativet innebär att talan om inlösen väcks hos mark- och miljödomstolen och att prövningen följer 

enligt ExL. Om fastighet eller del av fastighet löses in får det sedan direkt fastighetsbildande verkan. 

Fastighetsreglering – vilket är det vanligaste sättet att ianspråkta mark – handläggs av 

lantmäterimyndigheterna. I de fall då mark ska regleras till järnvägsfastigheten i enlighet med 

järnvägsplanen finns vissa lättnader i de villkor som ska prövas enligt FBL (5 kap. 8 b §). Exempelvis 

behöver inte förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § 1 st. prövas vid förrättningen.  

4.2.2 Tillfällig officialnyttjanderätt i järnvägsplan  

I propositionen som ledde fram till LBJ angavs att tillfällig tillgång till mark under anläggningsfasen 

av järnväg var nödvändig för exempelvis tillfälliga upplag, uppställning av maskiner eller tillfälliga 

transportvägar (prop. 1995/96:2 s.42). Tillgången till sådana utrymmen kan därför upplåtas med 

tillfälliga officialnyttjanderätter om de är utlagda i järnvägsplan enligt 3 kap. 3 § LBJ. 

3 kap. 3 § LBJ 

 

Om mark eller annat utrymme i närheten av järnvägsmarken i en fastställd järnvägsplan 

har avsatts för upplag eller liknande ändamål i samband med byggandet av järnvägen, 

får marken eller utrymmet tas i anspråk med nyttjanderätt i enlighet med vad som anges i 

planen.  
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Hur nyttjanderätter kan redovisas i en järnvägsplan illustreras med ett utklipp i figur 4.2.1.  

Ett nytt förfarande för officialnyttjanderätt i LBJ 

Nyttjanderätter uppstår idag till följd av att järnvägsplanen fastställs. Tidigare krävdes att länsstyrelsen 

aktivt skulle godkänna varje enskild nyttjanderätt som var utlagd i järnvägsplanen, efter att planen 

blivit antagen. I prop. 2011/12:118 anfördes att länsstyrelsen tillförsäkras tillräckligt inflytande över 

nyttjanderätterna i och med att de samråds med innan planen antas (prop. 2011/12:118 s. 170-171). 

Därav krävs inte längre att länsstyrelsen ska godkänna de enskilda nyttjanderätterna.  

Under förarbetena till LBJ:s införande kom Stockholms län med ett alternativt förslag till hur tillfälliga 

markupplåtelser kunde lösas. De föreslog att frågan kunde lösas genom möjliggörande av bildande av 

tillfälligt officialservitut enligt FBL. Denna lösning ansågs dock inte vara lämplig eftersom rättsläget 

kring bildande av sådana servitut var osäkert (prop. 1995/96:2 s.41 ff.). Även om denna lösning inte 

infördes i LBJ förekommer den i praktiken
4
 enligt Ekbäck (2012 a, s. 72). 

4.3 Ledningsrättslagen  

En lag som möjliggör markåtkomst för allmännyttiga ledningar
5
 är LL. Genom LL kan ledningsrätt 

inrättas vid en lantmäteriförrättning och upplåtas antingen för ledningens ägare eller för en fastighet 

som denne äger (jmf 1 § LL).  

1 § LL 

Enligt denna lag kan den som för en ledning eller annan anordning vill utnyttja ett 

utrymme inom en fastighet få rätt till det (ledningsrätt). En fråga om ledningsrätt prövas 

vid en förrättning.  

                                                      
4
 Se avsnitt 5.2.2 för ett ärende som rörde tillfälliga officialservitut vid anläggandet av Botniabanan.  

5
 De ledningar som är att anse vara allmännyttiga listas i 2 § LL och kan exempelvis vara allmänna va-ledningar och 

ledningar för fjärrvärme. 

Figur 4.2.1 Utklipp från en järnvägsplan som bl.a. visar tillfälliga nyttjanderätter.  
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En ledningsrätt omfattar, enligt vad som bestäms vid förrättningen, befogenheten att 

inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram och använda en ledning 

eller annan anordning. På begäran av ledningsrättshavaren får det beslutas att 

ledningsrätten ska höra till ledningsrättshavarens fastighet eller inskrivna tomträtt.  

Om en tomträtt gäller i fastigheten och har skrivits in, upplåts ledningsrätt i tomträtten. 

Det som sägs i denna lag om fastighet och fastighetsägare ska i fråga om ledningsrätt i 

en tomträtt avse tomträtten och tomträttshavaren.  

I 1 § 2st. LL anges att de befogenheter som en ledningsrättshavare ges är de som framgår av 

ledningsrättbeslutet. Befogenheter som omnämns i paragrafen är rätt att kunna dra fram och använda 

ledning eller tillhörande anordning.   

4.3.1 Markåtkomst genom ledningsrätt 

Vilka befogenheter som följer av ledningsrätt ska framgå av ledningsrättsbeslutet. Vad som ska ingå i 

ett ledningsrättsbeslut listas i 22 § LL.  

22 § LL 

Om det inte finns något hinder mot upplåtelsen, skall lantmäterimyndigheten meddela 

ledningsbeslut. 

    I ett ledningsbeslut anges  

 1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet, 

 2. utrymme som upplåts för ledningen, 

 3. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses, 

 4. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §, 

 5. bestämmelser som avses i 1 § andra stycket, 

 6. den tid inom vilken ledningen skall vara utförd, 

 7. vad som i övrigt behöver föreskrivas rörande ledningen, 

 8. förordnande enligt 11 a § med uppgift om den huvudsakliga beskaffenheten av de 

ledningar som får dras fram och det utrymme som får tas i anspråk för dessa ledningar 

samt vad som i övrigt behöver föreskrivas i samband med förordnandet.[…]  

Innan ett ledningsrättsbeslut kan fattas ska lantmäterimyndigheten pröva om ledningsrätten uppfyller 

villkoren i LL. Bland annat gör 6 § LL gällande att en intresseavvägning ska göras mellan enskildas 

och allmänna intressen. Denna avvägning är emellertid inte nödvändig att göra om ledningsområdet är 

utlagt i detaljplan och om fastighetsindelningsbestämmelse om ledningsrätt har införts (6 a § LL). 

Avvägningen har då istället gjorts i samband med arbetet med planen (4 kap. 18 § PBL). Det blir 

däremot nödvändigt att pröva 6 § LL om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut (6 a § LL) 

Om ledningsrätten uppfyller villkoren i LL ska ledningsrätt upplåtas av lantmäterimyndigheten. 

Tillgång till mark som är nödvändig för att anlägga och bibehålla ledning följer av att 

lantmäterimyndigheten beslutar att upprätta ledningsrätt genom ledningsrättsbeslutet. Markupplåtelsen 

sker då i regel inte genom att äganderätten övergår, utan genom att ledningsrättsbeslutet medger 

ledningshavaren vissa rättigheter till de i beslutet utpekade områdena. Eftersom ledningsrättsbeslutet 
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medger innehavaren vissa rättigheter till mark, kan ledningsrätten i vissa fall få karaktären av ett 

servitut. Ytterligare ett attribut hos ledningsrätt som påminner om servitut är att den inte är begränsad i 

tid. Däremot är det inte nödvändigt att rättigheten knyts till en härskande fastighet, vilket skiljer sig 

från servitut men liknar nyttjanderätt. På så sätt är ledningsrätt att anse vara ett mellanting mellan 

servitut och nyttjanderätt (Ekbäck, 2011, s. 30 och prop. 1973:157 s. 85).  

4.3.2 Tillfällig markåtkomst genom ledningsrätt 

I LL finns inga uttryckliga möjligheter att ordna rent tillfälliga markupplåtelser. Däremot finns det 

inga bestämmelser som talar emot det. I prop. 1973:157 (s.87) anges att ”ledningsägaren måste också 

kunna ges rätt att inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram och begagna 

ledningen”. Ur Lantmäteriets handbok framgår även att tillfälliga markupplåtelser kan tillskapas 

genom ledningsrättsbeslut. Sådana områden omnämns i handboken som arbetsområden. Det som 

avses är områden som kan användas som upplag av material eller för maskiner vid ledningens 

anläggande (Lantmäteriet, 2016, s. 109). Enligt Anderssons och Bergströms (2015) föreligger 

myndighetspraxis för bildande av arbetsområde i ledningsrättsbeslut. Detta särskilt eftersom det 

omnämns i centralt utgiven handbok.  

Tillfällig markåtkomst genom ledningsrätt har även behandlats i en hovrättsdom Ö 561-09, Hovrätten 

(HovR) över Skåne och Blekinge, avd. 2, 2010-06-15. I detta rättsfall ansåg domstolen att det ur 

ledningsrättsbeslut bör framgå vilka områden som ska upplåtas permanent och vilka som ska upplåtas 

som en ”arbetszon” under tiden för ledningen anläggande. HovR ansåg vidare att dessa arbetszoner i 

beslutet även ska tidsbegränsas. Domen saknar emellertid prejudicerande verkan. 

4.3.3 Tillfällig markåtkomst i praktiken 

Eftersom det inte tydligt framgår hur mark tillfälligt kan upplåts enligt LL har en intervju genomförts 

med en erfaren förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Stockholm. Intervjun var av öppen karaktär 

utan förskrivna frågor. Förrättningslantmätaren visade praktiska exempel på ärenden där tillfälligt 

upplåtande av mark hanterats. 

Förekomsten av tillfälliga upplåtelser och dess utformning 

Förrättningslantmätaren uppgav att frågan om tillfälliga markupplåtelser nästintill alltid är aktuell i 

samband med nyanläggning av ledning och att det snarare handlar om hur denna upplåtelse ska 

utformas. Mark som behövs tillfälligt vid ledningens anläggande kan upplåtas på två olika sätt. 

Antingen genom att all mark för ledningen upplåtas generellt och får användas ”vid behov”, eller 

genom att det i ledningsrättsbeslutet tydligt redovisas två olika typer av områden. Ett område som 

upplåts permanent och ett område som upplåts tillfälligt. Vilket alternativ som väljs beror enligt 

förrättningslantmätaren på vad ledningshavaren yrkar på. Om det senare alternativet väljs brukar den 

tillfälliga rättigheten till områden begränsas till att gälla under byggtiden. 

Förrättningsexempel 

Under intervjun gick förrättningslantmätaren igenom två ärenden för att belysa hur arbetsområden kan 

hanteras och redovisas inom förrättningar. I den första förrättningen redovisades de upplåtna 

utrymmena på två olika kartor, hur de olika utrymmena får användas framgår av förrättningsakten, se 

figur 4.3.1.  
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De permanent upplåtna områdena redovisas i förrättningskartorna, se figur 4.3.2, och områdena som 

upplåts för tillfälligt nyttjande under byggtiden framgår av projekteringskartorna, se figur 4.3.3. På 

projekteringskartorna är de områden som upplåts tillfälligt prickmarkerade. Dessa områden har en 

varierande bredd längs med ledningen. Där områdena sväller ut tror förrättningslantmätaren att 

etableringsplatser ska ordnas. Tiden för nyttjande av de tillfälliga områdena är i denna förrättning 

begränsad till den tid det tar att anlägga ledningen.  

 

 

 

Figur 4.3.1. Utklipp ur förrättningsakten som visar skillnad mellan permanent och 

tillfällig upplåtelse.  

Figur 4.3.3. Projekteringskarta. Inom det prickade 

området gäller tillfälligt nyttjande. 

Figur 4.3.2. Förrättningskarta.  Inom det blåfärgade 

området går den permanenta ledningsrätten.  
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En anmärkningsvärd detalj i projekteringskartan är att område även är utlagt för en tillfällig 

transportväg, se figur 4.3.4. Vägen ska tas bort efter att ledningen är anlagd. 

 

 

Den andra förrättningen var vid tidpunkten för intervjun inte avslutad. Här var det tillfälliga nyttjandet 

av mark redovisat på ett snarlikt sätt som i förrättningen ovan. Områdena för tillfälligt nyttjande är inte 

utlagda längs hela ledningens sträckning. Orsaken till detta kan enligt förrättningslantmätaren vara att 

den sökande, innan ansökan skickades in har frågat berörda fastighetsägare om de accepterar att mark 

tas i anspråk tillfälligt på deras tomter eller inte.   

4.4 Sammanfattning 

I VägL och LBJ finns tydliga möjligheter att tillgodose tillfälligt behov av markåtkomst genom att 

officialnyttjanderätter kan inrättas till följd av att respektive plan antas. I LL finns inte samma 

möjlighet. Där saknas uttryckligt stöd för tillfällig markåtkomst i 22 §, som listar vad som ska ingå i 

ett ledningsrättbeslut. Även om det av 1 § LL framgår att befogenheter som kan ingå i ett lednings-

rättsbeslut är möjlighet att dra fram ledningen. Det finns därför inget som tyder på att det skulle vara 

otillåtet. I praktiken upplåts mark tillfälligt i ledningsrättsbeslut. Enligt Andersson och Bergströms 

(2015) anses det föreligga myndighetspraxis för upplåtande av tillfälligt arbetsområde för ledning.   

Figur 4.3.4. Utklipp ur projekteringskarta som visar tillfällig väg.  



 

20 

 

5. Lagstiftning som kan reglera tillfällig markåtkomst för kommunal gata 
De möjligheter som Trafikverket har, att i planer lägga ut tillfälliga nyttjanderätter, saknas i den 

lagstiftning som kommunen kan använda sig av för att ordna markåtkomst i samband med byggande 

av gata. Kommunen kan inte på egen hand tvångsvist erhålla rätt att använda kvartersmark, varken 

tillfälligt eller permanent. För att det ska uppstå en rättighet krävs en lantmäteriförrättning.
 6

 Det är 

således lantmäterimyndigheten som tar ställning till hur en tillfällig markrättighet kan tillskapas 

tvångsvist. 

I de fall där kommunen och fastighetsägare kommer överens kan avtal slutas som ger rätt till 

markåtkomst. Utan frivillig överenskommelse har kommunen få alternativ att välja på för att få 

åtkomst. Syftet med detta kapitel är att redovisa de lagar som möjliggör tillfällig markåtkomst och 

markanvändning.  

5.1 Jordabalken 

Genom frivillig överenskommelse med fastighetsägare kan kommunen inrätta både nyttjanderätts- och 

servitutsavtal. Några tvångsmetoder att inrätta avtalsrättigheter finns inte, enbart officialrättigheter kan 

inrättas tvångsvis. Det finns några tydliga skillnader mellan nyttjanderätter och servitut. Nyttjanderätt 

upplåts för en specifik person, fysisk eller juridisk, medan servitut upplåts till förmån för en fastighet 

och ska uppfylla rekvisiten i 14 kap. 1 § JB. En nyttjanderätt är – till skillnad från servitut – begränsad 

i tid. Nedan ges en kort redovisning av rättsfigurerna nyttjanderätt och avtalsservitut som återfinns i 

jordabalken (JB).  

5.1.1 Nyttjanderätt  

Nyttjanderätt definieras inte i JB. Innebörden av nyttjanderätt följer istället av den allmänna 

uppfattningen - att det är en rättighet som uppstår genom avtal och ger den ena parten rätt att nyttja 

den andre partens fastighet.
7
 Viktigt att notera är att den som får rätt att nyttja fastigheten enligt ett 

nyttjanderättsavtal ska vara en person, fysisk eller juridisk. Om avtalet skulle ge en ägare till en viss 

fastighet rätt att nyttja annans fastighet rör det sig istället om ett servitut (Bengtsson m.fl., 2007, s. 18 

ff.), se avsnitt 5.2 om officialservitut.       

De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätter finns i JB:s sjunde kapitel. De vanligaste formerna av 

nyttjanderätter är arrende, hyra och tomträtt och dessa regleras i detalj i enskilda kapitel i JB. 

Gemensamt för dessa nyttjanderätter är att ersättning utgår för upplåtelsen och att nyttjanderätts-

havaren ensam har rätten att disponera det upplåtna utrymmet. Dock finns även benefika nyttjande-

rätter, för vilka ersättning inte utgår. Till följd av att ersättning inte utgår är reglerna i JB om arrende, 

hyra eller tomträtt inte direkt tillämpliga. Däremot skulle dessa regler i vissa fall kunna vara analogiskt 

tillämpliga, liksom de allmänna kontraktsrättsliga principerna kring benefika avtal om lån av lös sak. 

(jmf 7 kap. JB och Bengtsson m.fl., 2007, s. 281 ff.).    

Generellt gäller att nyttjanderätter inte kan vara bindande längre än 50 år från den tidpunkt då avtal 

slutits. Inom detaljplan får upplåtelsetiden inte överstiga 25 år (7 kap. 5 § JB).  

Särskilt om officialnyttjanderätt 

I JB:s mening tillkommer nyttjanderätter genom avtal, men det finns även andra sätt på vilka 

nyttjanderätter kan tillkomma. Nyttjanderätter kan tillskapas genom myndighetsbeslut, t.ex. till följd 

                                                      
6
 Markåtkomst kan även lösas genom beslut i domstol. 

7
 Utöver att nyttjanderätter kan uppstå vid upprättande av självständiga avtal kan även nyttjanderätt uppkomma om säljare av 

en fastighet förbehåller sig en viss rättighet till fastigheten när den säljs (jmf 7 kap. JB och Bengtsson m.fl., 2007, s. 21). 
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av expropriation, och kallas då för officialnyttjanderätter (Lantmäteriet, 2016, s 599). För sådana 

former av nyttjanderätter är JB:s regler om nyttjanderätter inte fullt ut tillämpliga (jmf Bengtsson 

m.fl., 2007, s. 21 ff. och SOU 1960:25 s. 278). Officialnyttjanderätter kan utöver med stöd av ExL 

även inrättas med stöd av bl.a. VägL och LBJ, se kapitel 4.  

5.1.2 Avtalsservitut  

Servitut innebär ett rättsförhållande mellan två fastigheter, jämför nyttjanderätt som är knutet till en 

person. Ett servitut ger rätt för den härskande fastigheten att till viss del nyttja eller råda över den 

tjänande fastigheten eller ta anläggning som hör till denna i anspråk. Servituten kan inte särskilt 

överlåtas, vilket däremot går att göra med nyttjanderätter. Nedan kommer de s.k. avtalsservituten, som 

upprättas efter bestämmelserna i JB, att behandlas. Officialservitut som inrättas av lantmäteri-

myndigheterna efter bestämmelser i FBL behandlas i avsnitt 5.2.   

För att en rättighet för fastighet att nyttja ett markområde på en annan fastighet i något avseende ska 

anses vara ett servitut, krävs att servitutsrekvisiten i 14 kap. 1 § JB är uppfyllda. Bestämmelsen är 

formulerad enligt: 

14 kap. 1 § JB 

 

Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, får i fastighet (den 

tjänande fastigheten) upplåtas rätt för ägaren av annan fastighet (den härskande 

fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande 

fastigheten eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna eller att råda över 

den tjänande fastigheten i fråga om dess användning i visst hänseende (servitut). 

 

Servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande 

fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att 

fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med 

servitutet. […] 

 

Servitutsrekvisiten har för tydlighetens skull markerats i utklippet ovan. Dessa gäller både för 

avtalsservitut enligt JB och officialservitut inrättande enligt FBL (jmf Ekbäck, 2012 a, s. 153). 

Rekvisiten är indispositiva och kan således inte avtalas bort oavsett om parterna är överens. 

Formuleringen ändamålsenlig användning avser inte enbart att den härskande fastigheten ska ha nytta 

av servitutet. Den är tänkt att utgöra ett krav på att nettoresultatet av servitutet ska vara positivt, dvs. 

nyttan för den härskande fastigheten ska överstiga skadan för den tjänande fastigheten (prop. 1970:20, 

s. B 716). Servitutet får inte heller innebära ett totalt ianspråktagande av servitutsområdet, vilket det 

ges uttryck för genom formuleringen i visst hänseende. Vidare får inte heller servitutet tillgodose rent 

personliga behov för en fastighetsägare eller rent tillfälliga behov. Servituten ska endast tillgodose 

långsiktiga behov som fastigheten har, oberoende av ägare. Detta rekvisit följer av lydelsen 

stadigvarande betydelse (Ekbäck, 2012b, s. 154). Med andra ord ska inte servitut inrättas som bygger 

på ”helt temporära förhållanden” (prop. 1970:20 s. 729).    

I NJA 1997 s. 307 prövades om servitut enbart får avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för 

härskande fastighet. Fallet gällde en kommun som genom avtal med berörda fastighetsägare, 

möjliggjort att servitut skulle inrättas till förmån för kommunen. Syftet med servitutet var att 

tillgodose allmänhetens behov av att nyttja bl.a. badplats på de privata fastigheterna. Den 

kommunägda fastigheten var en s.k. uppsamlingsfastighet som till största delen bestod av gatu- och 

parkmark. Enligt kommunen var fastighetens ändamål att tjäna allmänheten och rättighet att bada 

m.m. skulle finnas. Högsta domstolen (HD) anförde att det inte får föreligga personligt intresse hos 

den tillfällige ägaren av den härskande fastigheten, så att rättigheter utan stadigvarande betydelse 
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inrättas. I detta ärende ansåg HD att det var frågan om en mer personorienterad nyttighet och att det 

inte förelåg något funktionellt samband mellan härskande och tjänande fastighet. Därav ansåg HD att 

kravet på stadigvarande betydelse inte var uppfyllt.     

För avtalsservitut finns inget krav på att de ska gälla obegränsat i tiden, även om det inte heller finns 

några hinder emot det (7 kap. 6 § JB). I specialmotiveringen till 7 kap. 6 § JB uttalades att 

avtalsservitut i regel ska upprättas utan begränsningar i tid och ifall servitutet begränsas i tid ska det 

framgå av avtalet (prop. 1970:20, s. B 367). För tidsbegränsade avtalsservitut finns dock ett 

begränsande rekvisit som nämnts ovan – servitutet ska vara av stadigvarande betydelse (jmf 7 kap. 6 § 

JB). Viktigt att framhäva redan nu är att möjligheten att begränsa servitut i tid inte gäller för 

officialservitut. 

5.2 Fastighetsbildningslagen 

En överenskommelse kan ligga till grund för bildande av ett officialservitut som inrättas enligt 

fastighetsbildningslagen (FBL). Ett sådant servitut kan även bildas tvångsvis.  

Servitut upplåts till förmån för en fastighet. Vid kommunal gatubyggnation utgörs ofta den fastigheten 

av en s.k. gatufastighet. Vanliga servitut för sådana gatufastigheter är släntservitut som medger rätt för 

härskande fastighet att inneha en vägslänt på den tjänande fastigheten. I förevarande kapitel kommer 

officialservitut kort att redovisas. Fokus ligger på tillfälligt officialservitut
8
, vilka är en relativt 

ovanligt förekommande rättighet.  

5.2.1 Officialservitut  

Bestämmelser om officialservitut som inrättas genom lantmäteriförrättning återfinns i 7 kap. FBL. 

Som ovan redovisats återfinns de grundläggande rekvisiten som gäller för alla sorters servitut i 14 kap. 

1 §. Ett av dessa centrala rekvisit är att ett servituts ändamål måste vara av stadigvarande betydelse för 

den härskande fastigheten. För att ett officialservitut ska kunna bildas krävs även att de allmänna 

villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. och fastighetsreglering i 5 kap. FBL är uppfyllda. Vidare 

måste även ett officialservitut – till skillnad från avtalsservitut – vara av väsentlig betydelse för 

fastighetens ändamålsenliga användning. Detta och övriga villkor för officialservitut anges i 7 kap. 1 § 

FBL.  

7 kap. 1 § FBL  

Servitut som bildas genom fastighetsreglering ska vara av väsentlig betydelse för 

fastighets ändamålsenliga användning. Vid detta bedömande ska hänsyn inte tas till 

rättighet som är grundad på frivillig upplåtelse. 

Utan stöd av överenskommelse mellan ägaren av den härskande fastigheten och ägaren 

av den tjänande fastigheten får servitutet inte innefatta skyldighet för den senare att 

underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. Servitut får 

inte bildas för viss tid eller göras beroende av villkor. Dock får bestämmas att servitut 

ska gälla endast så länge ändamålet inte tillgodosetts på annat sätt som särskilt anges.  

För bildande av servitut som det har meddelats bestämmelser om i en detaljplan gäller 

inte första stycket och 5 kap. 8 §.  

I förarbeten (prop. 1969:128 del B s. 545) till lagparagrafen anfördes att ingen enskild fastighetsägare 

ska kunna tvingas in i det gemensamhetsförhållande som ett servitut ger upphov till, om inte åtgärden 

                                                      
8
 Det saknas både rättspraxis och doktrin på området samt den litteratur som hittats återger enbart samma källor. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1970-0988_K5_P8?src=document
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är av väsentlig betydelse för en annan fastighet.  Inte ens vid en överenskommelse bör kravet på 

synnerlig vikt avstås ifrån. Att ett sådant villkor finns i lagstiftningen är främst en strävan efter att 

undvika onödiga servitut. I de fall servitut som inte uppfyller kravet på väsentlig betydelse hänvisas 

istället till möjligheten att inrätta avtalsservitut.  

Fastighetsreglering ska i princip vara fastighetsägarens egen angelägenhet. Det händer dock att det 

uppkommer meningsskiljaktigheter mellan fastighetsägare. Om krav på frivillig medverkan från 

fastighetsägare förelåg skulle det medföra att regleringsverksamheten skulle sättas ur funktion, och ur 

allmän synpunkt skulle önskvärda ändamål i hög grad motverkas. Därav är det ofrånkomligt att 

bestämmelser som har visst tvingande inslag förekommer. En fastighetsägare kan bli skyldig att under 

vissa förutsättningar tåla att dennes fastighet ändras eller inskränks av rättighet. En sökande ska 

emellertid inte kunna tvinga en annan fastighetsägare att tåla ändringar, om det inte krävs för att 

sökandens egen fastighet förbättras. Bestämmelser med inslag av tvång utgör ingen nyhet, utan har 

förekommit i svensk rätt sedan århundraden tillbaka (jmf prop. 1969:128 del B s. 321).  Möjligheterna 

till tvångsvis markupplåtelse begränsas visserligen i bestämmelserna i 5 kap. 4 §, 7 § och 8 § FBL, 

men är trots allt betydande. Inte minst när det gäller kommunalt plangenomförande (jmf 5 kap. 8 a § 

FBL).  

5.2.2 Särskilt om tillfälligt officialservitut 

7 kap. 1 § 2st. FBL gör gällande att officialservitut inte får bildas för en viss tid eller göras beroende 

av villkor.  

”Servitut får inte bildas för viss tid eller göras beroende av villkor. Dock får bestämmas 

att servitut ska gälla endast så länge ändamålet inte tillgodosetts på annat sätt som 

särskilt anges.” 

Undantagsvis kan lantmäterimyndigheten således föreskriva att servitutet ska gälla så länge ändamålet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. I förarbetena till lagrummet ges exempel på en sådan form av 

servitut. En fastighet är av omedelbart behov av väg. Dock ska vägfrågan inom snart framtid lösas 

genom anläggande av allmän väg. I detta fall kan ett tillfälligt servitut inrättas för en tillfällig väg. 

Servitutet upphör att gälla när ändamålet tillgodosetts på sätt, i detta fall när den allmänna vägen är 

färdigbyggd (jmf prop. 1969:128, s. 546 ff.).  Det kan vara svårt att avgöra när ett tillfälligt servitut 

anses ha upphört varför lagstiftaren anger att sådana servitut bör tillämpas återhållsamt. Endast vid de 

tillfällen där det är tydligt att behovet är kortvarigt bör denna lösning väljas.   

I utredningen till införande av FBL (SOU 1963:68, s. 454 ff.) föreslogs begränsningar i möjligheten att 

inrätta tidsbegränsade servitut. Eftersom det inte föreföll lämpligt att införa ”nyheten” att på förhand 

begränsa fastighetsbildningsåtgärders giltighetstid. Det utesluter dock inte möjligheten att bilda 

officialservitut med föreskriften att det ska gälla så länge ändamålet inte kan tillgodoses på annat 

angivet sätt. Om inte den möjligheten fanns – att kunna inrätta tillfälligt servitut – skulle en särskild 

förrättning behövas enbart för att upphäva servitut efter att det inte längre behövs.  

Officialservitut skrivs in i fastighetsregistret. Ett problem som uppstår vid inrättande av tillfälligt 

officialservitut, är att ett sådant inte automatiskt försvinner från fastighetsregistret när det upphört att 

gälla. Det krävs att lantmäterimyndigheten kontaktas för att särskilt ta bort rättigheten ur registret (se 

19 kap. FBL).    

För tillfälligt servitut och hur ett sådant kan tolkas rättsligt finns få rättsfall, och inget prejudikat. Ett 

rättsfall där det omnämnts är i UÖ 2079, HovR för övre Norrland, 1986-06-06. Där hade 

lantmäterimyndigheten inrättat ett tillfälligt servitut för en fastighetsägare som gav denne tillgång till 
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nödvändig mark för tillfällig uppställning av redskap, till dess att en fastighetsreglering avseende 

marköverföring vunnit laga kraft. HovR ansåg att det tillfälliga servitutet inte var rätt lösning för 

problemet och att beslutet stred mot bestämmelserna i 7 kap. 1 § FBL; att ett fastighetsbildningsbeslut 

inte får tidsbegränsas eller göras beroende av villkor. Beslutet upphävdes av HovR, men då behovet 

alltjämt kvarstod beslöts istället att förtida tillträde till ett begränsat markområde skulle ske. 

Ett annat rättsfall som behandlar tillfälligt servitut är F 1801-08, Västmanlands tingsrätt, 2008-11-07. I 

detta fall hade lantmäterimyndigheten inrättat tillfälligt servitut med rätt för Banverket (numera 

Trafikverket), att under arbete med järnvägsanläggning ta väg och provborra inom vissa angivna 

områden. Den tjänande fastighetens ägare överklagade lantmäteriets beslut med hänvisning till att 

tillfälligt servitut inte får bildas för de ändamål som ärendets ansökan avsåg. Tingsrätten angav att 

tidsbegränsat servitut enligt 7 kap. 1 § 2 st. FBL endast får inrättas då ändamålet med servitutet senare 

ska tillgodoses på annat sätt. I detta fall ansågs att de inrättade servituten saknade laglig grund och 

skulle undanröjas.
9
  

I samband med genomförandet av detta examensarbete framkom att tillfälligt officialservitut använts 

vid anläggandet av Botniabanan på slutet av 1990-talet. Genom kontakt med den förrättnings- 

lantmätare som inrättade dessa servitut framfördes att Banverket (numera Trafikverket) yrkat på att 

alla rättigheter och markåtkomst skulle skötas i samma förrättning. Detta till trots att de har 

möjligheter att inrätta tillfälliga nyttjanderätter enligt LBJ. Eftersom länsstyrelsen inte tar beslut om 

ersättning valde därför Banverket att ansöka om tillfälliga officialservitut istället. Med stöd i 7 kap. 1 § 

2 st. FBL inrättade således förrättningslantmätaren tillfälliga officialservitut på en delsträcka. Dessa 

servituts giltighetstid kopplades till anläggandet av järnvägen, och rättigheterna kunde användas fram 

till att byggnationen var klar.   

Vid bildandet av de tillfälliga officialservituten vid byggnationen av Botniabanan togs även ett förslag 

på lagändring fram. Se bilaga III för utkast på förslaget. Kortfattat innebar förslaget för att 

lantmäterimyndigheten skulle få inrätta tillfälligt servitut för markbehov kopplat till fastställd 

järnvägsplan. För att möjliggöra detta skulle komplettering av 7 kap. 1 § FBL vara nödvändig, 

eftersom lagstiftningen är restriktiv till servitut som inte är långsiktiga. Den ordning som gäller för 

järnvägsbyggnation ansågs inte effektiv. Istället fanns önskan om att hela processen kunde verkställas 

av en myndighet och att en överklagandeväg skulle gälla. Något ställningstagande om lagförslaget 

gjordes aldrig av departementet och frågan lämnades därav obesvarad.  

5.3 Expropriationslagen  

Med stöd av expropriationslagen (ExL) kan egendom eller rätt till egendom exproprieras, dvs. 

tvångsinlösas. Emellertid kan inte expropriation tillgripas om det finns speciallagstiftning som 

möjliggör markåtkomsten. Det ska anmärkas att i praktiken används expropriation i liten utsträckning 

(jmf Kalbro och Lindgren, 2015, s. 99). 

5.3.1 Markåtkomst genom expropriation  

Genom expropriation kan rätt till mark upplåtas tvångsvis med äganderätt, servitut eller nyttjanderätt, 

vilket framgår av första paragrafen i ExL. 

 

 

                                                      
9
 Rättsfallet belyser dels problematiken för lantmäterimyndigheten att kunna tillgodose ett högst tillfälligt ändamål, dels 

begreppsproblematiken som föreligger med tidsbegränsat och tillfälligt servitut. I detta ärende kallade Tingsrätten de 

tillfälliga servituten för tidsbegränsade utan saklig grund.    
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1 kap. 1 § ExL 

Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom expropriation enligt 

denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom expropriation får även 

särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än 

staten  

Expropriationsändamål 

För att en rättighet ska kunna bildas med stöd av expropriation måste ändamålet – utöver att vara av ett 

angeläget allmänt intresse – svara mot ett av ändamålen som är listat i 2 kap. ExL. Eftersom 

examensarbetet framförallt inriktar sig på utveckling av fritidshusområde till permanentbostadsområde 

är första paragrafen i kapitlet av intresse.  

2 kap. 1 § ExL 

Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat 

utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller 

därmed sammanhängande anordning. 

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark eller annat 

utrymme inom kommunens eget område. 

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om 

1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att 

beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän 

synpunkt, eller 

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnadsskick eller av annan 

därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får rådighet över marken eller 

utrymmet.[…]  

För att kunna få till stånd tätbebyggelse krävs bl.a. att gator och annan infrastruktur anläggs, annars 

skulle fastigheterna inte kunna användas ändamålsenligt. Därför skulle mark för gata kunna 

exproprieras med stöd av denna paragraf. Ändamålet i denna paragraf, tätbebyggelse, är det mest 

använda expropriationsändamålet (jmf 3 kap. 1 § FBL och Ekbäck, 2012 a, s.8).  

Ytterligare ett av de angivna ändamålen i ExL som är av intresse för arbetet är 

kommunikationsändamål.  

2 kap. 2 § ExL 

 

Expropriation får ske för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt 

behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation. 

I förarbetena som ledde fram till denna paragraf konstaterades att expropriation för 

kommunikationsändamål har gammal hävd i svensk rätt. Därav ansågs 2 § vara en generell regel som 

möjliggör expropriation av utrymme eller rättighet för anläggning som ska uppföras för att tillgodose 

ett allmänt samfärdsel- eller transportbehov (prop. 1972:109 s. 197). En sådan anläggning kan 

exempelvis vara väg eller gata, eftersom de tillgodoser ett allmänt behov av transport. 
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Övriga villkor  

Även om ändamålet med expropriation anses vara ett expropriationsändamål i 2 kap. ExL:s mening 

kan expropriation inte med automatik medges. En intresseavvägning och lämplighetsprövning behöver 

även göras enligt 2 kap. 12 § 1 st. ExL, vilket motsvarar bestämmelserna i Europakonventionen och 

RF, se avsnitt 3.2. 

2 kap. 12 § ExL 

Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på 

annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt 

överväger de fördelar som kan vinnas genom den[…]. 

Av bestämmelsen följer att andra villkor måste vara uppfyllda innan expropriation kan bli aktuellt. För 

det första gäller att expropriation inte är tillämpligt om markåtkomst kan lösas med stöd av 

speciallagstiftning. För det andra måste markåtkomsten försökt ha lösts med frivillig 

överenskommelse innan expropriation är möjligt. Sedan ställs även krav på utformning och 

lokalisering. Området ska dels vara av rimlig omfattning och dels ska dess lokalisering vara den enda 

tänkbara lösningen. Vidare måste expropriationen vara samhällsekonomiskt lönsam och de allmänna 

intressena måste överstiga den enskildes olägenheter (jmf Sjödin m.fl., 2011, s. 38 ff.).  

Hur tillskapas rätt till mark? 

Om ändamålet med expropriation uppfyller expropriationsändamålen och övriga villkoren i ExL:s 

andra kapitel kan regeringen, eller bemyndigad myndighet, besluta om expropriation genom att ge ett 

expropriationstillstånd (3 kap. 1 § ExL). Detta leder dock inte till att den exproprierande får rätt att 

tillträda marken. För att tillträde ska få ske måste expropriationen fullföljas i domstol (3 kap. 6 § ExL). 

Detta markåtkomstförfarande sker således i två steg och kan anses vara ett tidskrävande förfarande 

(jmf Ekbäck, 2011, s. 29). Hur förfarandet går till när specifikt en kommun vill expropriera mark eller 

rättighet beskrivas schematiskt enligt figur 5.3.1. 

 

 

Figur 5.3.1. Schematisk beskrivning av expropriationsprocessen. 
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Tidsbegränsad rättighet genom expropriation  

I expropriationstillståndet kan rättigheten begränsas i tid (jmf 1 kap. 1 § ExL). Anledningen till 

avsteget från huvudregeln, att rättigheter ska gälla utan tidsbegränsning motiveras i förarbetena (prop. 

1972:109 s. 270) till ExL.  

”Avdelningen har vidare tagit upp ett yttrande av expropriationsutredningen av innebörd 

att också nyttjanderätt till utrymmen, som tillfälligt behövs i samband med byggande och 

reparation av anläggning, bör kunna tas i anspråk enligt bestämmelsen om expropriation 

för allmänt samfärdsel- eller transportbehov. Avdelningen anför att motsvarande behov 

kan uppkomma över hela expropriationsfältet, även i de fall expropriationstillstånd ej 

krävs. Enligt min mening råder inte tvekan om att nyttjanderätt till utrymmen som 

behöver tas i anspråk temporärt i samband med byggande eller reparation kan få 

exproprieras, om den anläggning som arbetena avser omfattas av något 

expropriationsändamål enligt den nya lagen. Någon uttrycklig bestämmelse härom finner 

jag inte behövlig.” 

Där konstaterades att det över hela expropriationsfältet är nödvändigt att få tillfällig tillgång till 

utrymmen vid byggande och reparation av anläggning. Tillgång till sådana utrymmen, som inte 

exproprieras med äganderätt och bara behövs för att uppföra anläggning, ansågs kunna lösas med 

officialnyttjanderätter som upplåts genom expropriation. Sådana tillfälliga rättigheter till mark kan 

enbart medges om anläggningen som ska uppföras uppfyller något av ändamålen i ExL. 

5.4 Plan- och bygglagen 

PBL reglerar planläggning av mark och vattenområde samt bebyggelse. Kommunen har skyldighet att 

upprätta planer över den fysiska miljön. I detta examensarbete är det detaljplanen som är av intresse. 

En detaljplan ger en samlad bild av hur kommunen avser att bevara eller förändra markanvändningen 

och miljön inom ett begränsat område. Den upprättas framförallt vid större byggprojekt eller när 

omvandling av bebyggelseområden ska ske, s.k. förtätningsområden. Då prövas t.ex. ett områdes 

lämplighet för bebyggelse. Hänsyn ska tas till de allmänna intressena som anges i båda PBL och delar 

av miljöbalken (jmf 2 kap. PBL samt 3 och 4 kap. MB). Regler om när och hur en detaljplan ska 

upprättas, liksom vad den får innehåll återfinns i 4 kap. PBL.   

Detaljplanen styrs av visst obligatoriskt innehåll, så som att avgränsningen mellan allmän plats, 

kvartersmark och vattenområde ska vara tydlig. En annan viktig punkt som måste redovisas är planens 

genomförandetid. Denna tid ska vara minst fem men högst femton år. Under genomförandetiden tillåts 

inte att planen ändras eller upphävas. Undantag får ske dels när det uppkommit nya förhållanden av 

väsentlig, allmän vikt och dessa inte kunde förutses vid planläggning och dels om planbestämmelser 

om fastighetsindelning behöver införas. Förutom det obligatoriska innehållet kan kommunen även 

reglera bebyggelsens placering, omfattning, utformning samt mark- och genomförandefrågor. Även 

om PBL ger utrymme för tämligen långtgående reglering av markanvändning och bebyggelse, får en 

detaljplan inte vara mer detaljerad än vad som är rimligt med hänsyn till syftet med planen. Utöver 

detta ska planläggning alltid ske med hänsyn till den befintliga äganderätts- och bebyggelse- 

förhållandena. Sådan hänsyn ska särskilt tas om kommunen behöver ta enskild mark i anspråk för 

allmän platsmark eller om kvartersmark ska användas för allmänna ändamål (Kalbro och Lindgren, 

2015, s. 31 ff.).   

Allmänna platser utgörs av vägar, gator parker och torg som ska vara tillgängliga för allmänheten. 

Vanligtvis är och ska kommunen vara huvudman för allmän platsmark, dvs. skyldig att bygga och 

driva anläggningarna. Vid kommunalt huvudmannaskap ska även utformning och användning för 
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platserna definieras. Krav på hur utformningen av allmän platsmark ska ske anges i 8 kap. PBL. 

Kvartersmark i en detaljplan avser mark där fastighetsägaren får uppföra privat bebyggelse. 

Detaljplanen reglerar användning av kvartersmark, t.ex. att bebyggelsen ska avse bostäder eller 

industri (jmf Kalbro och Lindgren, 2015, s. 32 ff.).     

Markåtkomst för de planlagda åtgärderna säkerställs bl.a. genom ExL eller FBL. En detaljplan skapar 

inte automatiskt några rättigheter, utan dessa måste särskilt bildas genom annan lagstiftning. Den enda 

rätt som initieras i och med en antagen detaljplan är kommunens möjlighet att lösa in mark och 

utrymme som är avsatt för allmänt bruk.  

5.4.1 Markreservat för allmän infrastruktur på kvartersmark  

En detaljplan kan ange administrativ bestämmelse – exempelvis markreservat – inom kvartersmark för 

infrastruktur som ska ha ett allmänt ändamål, vilket framgår av 4 kap. 6 § PBL. Ändamålet kan vara 

trafik- och väganläggning. Sådana bestämmelser kan införas för att underlätta genomförandet av 

planen.  

4 kap. 6 § 

I en detaljplan får kommunen bestämma markreservat för sådana trafik- och 

väganläggningar, energianläggningar, anordningar för elektroniska kommunikationsnät 

och ledningar som behövs för allmänna ändamål. 

Ändamål som avser väg och trafik betecknas vanligtvis med ett z i detaljplan (jmf Kalbro och 

Lindgren, 2015, s. 32 ff.). Det ska anmärkas att det inte finns några regler för vilka bokstäver som 

anger ett visst ändamål i en detaljplan. Boverket har dock gett ut allmänna råd om vilka bokstäver som 

bör användas. Där anges att z gäller för utrymme som ska vara tillgängligt för allmännyttig körtrafik 

( ). Kommunen kan med ett markreservat i plan utföra t.ex. vägslänt eller upplag för snö Boverket, 2014

vintertid (jmf prop. 1985/86:1 s. 585).  

Det framgår varken i 4 kap. 6 § PBL eller dess förarbete att några hinder skulle föreligga för att 

tidsbegränsa ett markreservat, även om det inte heller finns något uttryckligt stöd för det. 

5.4.2 Tillfällig markanvändning i detaljplan  

Det finns möjligheter för en kommun att lägga ut tillfällig markanvändning i en detaljplan med stöd av 

PBL.  

4 kap. 26 § 

I detaljplanen får kommunen bestämma tillfällig användning av mark eller byggnader 

som inte genast behöver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen. 

Om en sådan bestämmelse ska användas behöver tiden anges i planen och får högst vara tio år. Tiden 

kan förlängas med fem år åt gången genom en planändring, men får som högst uppgå till tjugo år (se 4 

kap. 27-29 §§ PBL). Ur förarbetena till 4 kap. 26 § PBL kan följande utläsas:  

Prop. 1985/86:1, s. 163: 

”Vid planläggning kan aktualiteten variera för planens genomförande i olika delar. 

Mycket vanligt är att ett område utgör ett reservat för någon framtida trafikanläggning 

eller något annat allmänt ändamål. Sådana delar av samhällets struktur måste 

planläggas så långt i förväg, att det kan ta både 10 och 20 år innan verkställigheten 
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aktualiseras. Under mellantiden måste marken användas på något meningsfullt sätt. Det 

kan t.ex. vara lämpligt att anlägga en bollplan eller uppföra en mindre byggnad.” 

Prop. 1985/86:1, s. 585: 

”Normalt innebär den tillfälliga markanvändningen en förmån för fastighetsägaren. Det 

får därför förutsättas att sådan bestämmelse i detaljplan inte meddelas mot markägarens 

bestridande”      

Anledningen till att en bestämmelse om tillfällig markanvändning är tillåten, är att områden som ska 

användas för t.ex. trafikanläggning måste planeras långt i förväg och att det kan anses meningsfullt att 

under den tiden kunna nyttja området för något annat ändamål (jmf prop. 1985/86:1, s. 163). Enligt 

förarbetena (prop. 1985/86:1, s. 585) kan inte tillfällig markanvändning läggas ut mot en 

fastighetsägares vilja. Vidare föreligger ingen skyldighet för kommunen att lösa in mark som har en 

tillfällig markanvändning ( ). Boverket, 2002, s. 132

 

Som ett exempel på tillfällig markanvändning visas utklipp ur en detaljplan som innehåller 

bestämmelse om tillfällig etableringsyta. Från figur 5.4.1 kan utläsas att kvartersmark enligt planen 

ska kunna användas som etableringsytor i maximalt tio år.  

5.5 Sammanfattning  

Markåtkomst med stöd av JB bygger på frivillighet och kan således inte lösas med tvångsmetoder. Det 

är emellertid möjligt att tvångsvist inrätta rätt till mark med stöd av FBL och beslut från 

lantmäterimyndigheten. Officialservitut kan exempelvis inrättas mot en fastighetsägares vilja. I vissa 

fall kan servituten vara tillfälliga. Sådana servitut ska tillgodose ett ändamål som är av stadigvarande 

betydelse för fastigheten. Det innebär att ändamålet med det tillfälliga servitutet ska tillgodoses på 

annat sätt när servitutet inte längre gäller.  

Om ändamålet med den anläggning som ska uppföras möter avsedda ändamål i ExL kan tillfälliga 

rättigheter upplåtas genom expropriation. Om tillfälligt arbetsområde kan exproprieras med stöd av 

Figur 5.4.1. Utklipp från detaljplan som visar etablerings- och upplagsplats.  



 

30 

 

första eller andra paragrafen i 2 kap. ExL lämnas till diskussion, se avsnitt 7.3. Det bör poängteras att 

expropriation inte är tillämpligt om markåtkomst kan lösas med speciallagstiftning som t.ex. FBL.  

En detaljplan kan upprättas med stöd av PBL och reglerar bl.a. användande av mark och vilka 

anläggningar som får uppföras. I en detaljplan läggs avgränsning ut mellan kvartersmark (enskilt 

byggande) och allmän platsmark. Kvartersmarken kan även vara utlagd för att innehålla markreservat 

för allmänt ändamål, bl.a. z-områden. Ändamålet med z-område är vanligtvis vägslänt. Tillfällig 

markanvändning kan regleras i plan och upplåts i praktiken emellanåt för etableringsområde. Viktigt 

att notera är att PBL inte ger rättighet till mark. Det är enbart tillåtligheten som regleras.   
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6. Hur sker tillfällig markåtkomst i praktiken? 
Examensarbetets empiriska undersökning har sin tyngdpunkt i intervjuer som genomförts med 

exploateringsavdelningar och lantmäterimyndigheter i Stor-Stockholmsregionen. I detta kapitel 

kommer resultatet från dessa intervjuer att presenteras, liksom kommentarer och felkällor för 

undersökningen. Nedan görs först en kort beskrivning av det praktiska genomförandet (jmf teoretisk 

metodförklaring i avsnitt 1.4).  

Som första steg i undersökningen kontaktades ansvarig för varje utvald avdelning, för att därigenom få 

kontaktuppgifter till den som av ansvarig ansågs vara bäst insatt i ämnet. Därefter upprättades kontakt 

med exploateringsingenjörer och förrättningslantmätare. Om inget annat nämns har intervjun utförts 

på plats på respektive kontor. Standardiserade frågeformulär har använts vid samtliga intervjuer, se 

bilaga I och II. Därefter har diskussion inletts kring både de ställda frågorna och nya funderingar som 

uppkommit under intervjun.  

Alla som deltagit i undersökning har fått vara anonyma, såsom alla de akter och förrättningsärenden 

som gåtts igenom. Att göra ändamålstolkning av lagstiftning kan anses utgöra ett känsligt ämne, därav 

valdes full anonymitet. Det antogs att om intervjupersonen vet att denne är anonym kunde ärligare 

svar erhållas.  

Intervjuer spelades in och transkriberades. Detta för att kunna ge den bästa återgivelsen av vad 

intervjupersonen svarat. De transkriberade intervjuerna sammanställdes sedan med i största 

utsträckningen författarnas egna ord. Några direkta citat har emellertid använts. Efter samman-

ställningen har varje intervjuperson återigen kontaktats för att godkänna att materialet får användas i 

examensarbetet.  

Vid flera av intervjutillfällena har avtal, förrättningsbeslut och/eller detaljplaner diskuterats. Dessa har 

författarna därefter fått ta del av och granskat noggrannare. Några av dessa presenteras i bilagorna 

(bilaga IV – IX).  

6.1 Huddinge kommun 

Från Huddinge kommun intervjuades två exploateringsingenjörer från mark- och exploaterings-

sektionen, som båda är väl insatta i frågan om tillfällig markupplåtelse. Intervju har även genomförts 

med en förrättningslantmätare nyligen tagit beslut i ett ärende rörande tvångsvis tillfällig 

markupplåtelse vid kommunal gatubyggnation.  

Mark- och exploateringssektionen 

Behovet av arbetsområde vid gatubyggnation  

Exploateringsingenjörerna anser att kommunen har ett stort behov av arbetsområden, och att det kan 

vara nödvändigt med sådana utrymmen i förtätningsområden. I förtätningsområden finns redan vägar, 

men dessa är ofta smala. När kommunen bygger om vägen till kommunal gata breddas vägområdet. 

Många gånger ligger fastighetsgränserna nära vägen, vilket gör att kommunen måste lösa in mark så 

att hela vägbanan hamnar på allmän platsmark. Utöver den marken krävs även utrymme för både 

permanent slänt och tillfälligt arbetsområde.  

Träffar överenskommelser om markåtkomst  

Enligt exploateringsingenjörerna ingår Huddinge kommun överenskommelser om tillgång till mark 

utanför gatuområdet under byggnationsfasen av kommunal gata. Själva gatukroppen ligger på 
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kommunens egna mark men för slänten upprättas vanligtvis avtal. Detta för att äganderätten ska ligga 

kvar hos fastighetsägaren istället för att kommunen ska lösa in marken.  

Kommunen ingår även överenskommelser om tillfällig tillgång till mark, för nyttjande under 

byggnation av kommunal gata. Det tillfälliga nyttjande kallar kommunen för arbetsområde. I 

nyttjanderättsavtalen uttrycks att ”fastighetsägaren medger kommunen rätt att under tiden för 

gatuutbyggnaden nyttja ett område längs med gatan”, se bilaga IV. Till denna paragraf i avtalet 

medföljer en kartbilaga där kommunen definierar arbetsområdet med en linje. Gränsen för 

arbetsområde brukar, enligt de intervjuade ingenjörerna, vara ca 1-1.5 meter bredare än beräknad slänt.  

Ingenjörerna uppskattar att överenskommelser kan slutas i 95-100 procent av fallen. I de enstaka fall 

där avtal inte kan träffas gör mark- och exploateringssektionen en bedömning om hur stort behovet är 

av marken. Om behovet är stort, och framförallt i de fall där även släntservitut behövs, vänder sig 

sektionen till lantmäterimyndigheten för att få till stånd en markupplåtelse. Ingenjörernas uppfattning 

är att det går att tvångsvist upplåta mark tillfälligt genom en lantmäteriförrättning. De stödjer detta på 

att det nyligen har bildats en sådan rättighet efter ansökan från exploateringssektionen. 

Stödjer överenskommelser på detaljplan 

På frågan om de endast upprättar avtal om tillgång till mark om detta är utlagt i detaljplan, svarar 

ingenjörerna jakande. Att det finns bestämmelser om tillgång till mark för gatuändamål i plan är en 

förutsättning för att kunna sluta överenskommelser. ”Ofta vill man att det ska lösts med z-områden i 

detaljplan. Däremot så har det missats ibland att göras z-områden, eller att man i verkligheten måste 

detaljprojektera på ett sätt som gör att exakt den lösning men tänkt från början kanske inte räckte. Ofta 

är det en väldigt stor detaljplan med ett antal hundra fastighetsägare, det sker misstag ibland. Då får 

man anpassa sig lite.” Emellertid krävs då att frivilliga avtal med fastighetsägare kan träffas, eftersom 

mark- och exploateringssektionen inte har något att luta sig mot när det saknas bestämmelser i plan. 

De intervjuade förklarar att det kan bli svårare att förhandla med fastighetsägare när dessa vet att de 

sitter i ett förhandlingsläge som är gynnsamt för dem. Det händer att gatan kan byggas utan att anlägga 

slänt på vissa delar. Olika tekniska lösningar, så som stödmur, kan göra att kommunen slipper anlägga 

slänt och därmed slipper går in på enskilda fastigheter.  

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst  

Enligt exploateringsingenjörerna gäller den tillfälliga nyttjanderätten antingen fram till det att gatan är 

färdigbyggd utanför den berörda fastigheten eller fram tills att hela gatuområdet är slutbesiktigad. Hur 

kommunen väljer att ange upplåtelsetiden beror på projektet, men den anges alltid i överens-

kommelserna.  

I de fall där den kommunala lantmäterimyndigheten tagit beslut anges arbetsområdet som ett 

tidsbegränsat servitut enligt ingenjörerna. Tillträdesperioden är då satt till den kontraktstid som 

kommunen har med den entreprenör som är kontrakterad för att utföra gatubyggnationen.   

Motiv för tillfällig markåtkomst 

Anledningen till att Huddinge kommun väljer att inrätta tillfällig markåtkomst är att de inte ser ett 

behov av att nyttja marken permanent. Arbetsområdet behövs endast tillfälligt under byggnationsfasen 

av gatan. ”Det finns ingen nytta för kommunen att nyttja privatägd mark som vi inte behöver. Det är 

bättre att fastighetsägaren känner att han får ha kvar sin fastighet och nyttja den som han känner för. 

Sen vill vi undvika frågor om drift och underhåll. Folk som undrar ’vad händer om min slänt behöver 

klippas’ och liknande. Det blir nog diskussion om bara den.” När det gäller arbetsområden förklarar 
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ingenjörerna att kommunen inte alltid behöver nyttja dessa på båda sidor av gatan. Det går ibland att 

köra maskiner och anlägga gatan enbart genom att använda ett arbetsområde på ena sidan av gatan. I 

dessa fall kan det mesta av ombyggnationen genomföras utan att alltför stort intrång sker på privata 

fastigheter. 

Kommunala lantmäterimyndigheten 

Möjliggör tillfällig markåtkomst 

Förrättningslantmätaren förklarar att de har fått in ansökningar om tillfällig markåtkomst för 

gatubyggnation vid åtminstone två tillfällen de senaste åren. Det ena ärendet byggde på 

överenskommelse och det andra inrättades tvångsvist. Nyligen tog förrättningslantmätaren ett beslut 

som möjliggjorde en sådan tvångsvis, tillfällig upplåtelse vid utbyggnaden av kommunal gata i ett 

förtätningsområde.   

Stödjer beslut på detaljplan 

Lantmäterimyndigheten har valt att ta beslut om tillfällig markåtkomst enbart om området är utlagt i 

detaljplan. I de senaste ärendena var det aktuella utrymmena utlagda som z-område. 

Lantmäterimyndigheten har fått in ansökningar från kommunen med yrkande om tillfällig 

markåtkomst utanför z-områden. Men dessa tog kommunen sedan tillbaka.  

Tidsbegränsat officialservitut för 

arbetsområde 

Den upplåtelseform som används vid de 

senaste besluten om tillfällig markåtkomst 

har varit tidsbegränsade servitut, se figur 

6.1.1. Ändamålet med dessa servitut har i 

båda ärendena varit arbetsområde som ska 

kunna användas under gatubyggnation. 

Arbetsområdet har ansetts nödvändigt för 

att kunna bygga ut den allmänna gatan.  

 

 

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst 

Förrättningslantmätaren har valt att begränsa rättigheten i tid. Upplåtelsetiden beror på kommunens 

projekteringstid för utbyggnad av gatan. Eftersom det handlar om ett officialservitut hamnar 

rättigheten i fastighetsregistret. Förrättningslantmätaren anser att det tillfälliga servitutet kan tas bort i 

samband med att förrättningen avslutas, och därmed inte behöver ligga som en belastning i registret. 

Upplåtelsetiden syns i fastighetsregistret, se figur 6.1.2, vilket gör att tveksamheter inte torde 

uppkomma om servitutets varaktighet.  

Figur 6.1.1. Utklipp ur förrättningsakten.  
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Riktlinjer för rättighetsupplåtelse vid tillfälligt markbehov  

Enligt lantmätaren finns inga interna riktlinjer för hur Huddinge lantmäterimyndighet ska bereda en 

ansökan om tillfällig markåtkomst. Till sin hjälp vid den senaste förrättningen i det aktuella ämnet, 

valde lantmätaren att titta på hur myndigheten gjort i det tidigare ärendet. Detta eftersom de båda 

fallen för tillfällig markåtkomst var väldigt lika i sina utformningar och ändamål.  

Även om förrättningslantmätaren anser att det inte föreligger någon större problematik med att inrätta 

markupplåtelse för tillfälligt behov när det finns stöd i en detaljplan, ser denne gärna att någon sorts 

handledning i ämnet utformas. Framförallt om det föreligger tveksamhet om tillfällig markupplåtelse 

är förenlig med rådande lagstiftningen.  

6.2 Haninge kommun  

Under arbetet med den empiriska undersökningen upptäcktes en detaljplan i Haninge kommun med en 

planbestämmelse som kunde antas reglera arbetsområde vid kommunal gatubyggnation. Denna plan 

har delvis använts som grund till intervjuerna i kommunen. En planarkitekt på kommunen har 

kontaktats via e-post. För Haninge mark- och exploateringsavdelning intervjuades en exploaterings-

ingenjör via e-post. För kommunala lantmäterimyndighet intervjuades en förrättningslantmätare som 

nyligen tagit beslut om tvångsvis, tillfällig markåtkomst för kommunal gatubyggnation.  

Planavdelningen  

Den detaljplan som använts som underlag för intervjuerna i kommunen innehåller en tidsbegränsad 

planbestämmelse för markreservat för allmän infrastruktur på kvartersmark. Planen vann laga kraft 

under 2015 och har nyligen börjat genomföras. I planbeskrivningen är bestämmelsen i fråga 

formulerad enligt följande:  

Allmänna anläggningar på kvartersmark: Markreservat för gatuslänt - z-områden 

För utbyggnaden av lokalgatorna i planområdet, kan släntområden även behöva 

anläggas inom kvartersmarken. Alltså utöver de delar som kommunen löser in som 

allmän plats. Dessa släntområden är markerade med z i plankartan. Släntområdena är av 

en mer eller mindre tillfällig karaktär och behövs under utbyggnaden av vägen. 

Tidsbegränsade [z]-områden planeras för vissa områden där marknivån inom 

kvartersmarken måste anpassas till gatunivån när fastigheterna väl bebyggs. När 

kvartersmarken anpassats till gatunivån kvarstår inte längre behovet av [z]-området. När 

utbyggnaden av de kommunala anläggningarna är genomförd kan släntområdet nyttjas 

av fastighetsägaren eftersom marken fortfarande tillhör fastigheten. Begränsningen som 

gäller för fastighetsägaren är dock att åtgärder inte får vidtas som kan skada vägen och 

dess uppbyggnad. För att säkerställa kommunens rätt till att anlägga slänt för vägen 

upplåtes servitut mellan berörda fastighetsägare och kommunens gatufastighet. Sådana 

Figur 6.1.2. Utklipp ur fastighetsregistret som visar ett tidsbegränsat officialservitut i Huddinge kommun. 
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servitut brukar i första hand upplåtas genom frivilliga överenskommelser, där 

omfattningen, tillträde, ersättningar etc. regleras. Om överenskommelse inte kan uppnås 

ansöker kommunen om inrättande av officialservitut för ändamålet hos Lantmäteriet, som 

då enskilt prövar och beslutar i frågan. Vare sig upplåtelsen sker genom avtalsservitut 

eller officialservitut så sker ingen äganderättsövergång beträffande markområdet, utan 

det är endast en rättighetsbelastning inom den enskilda fastigheten.  

En planarkitekt på avdelningen uppgav att syftet med 

bestämmelsen sannolikt var ”att möjliggöra ett mer 

effektivt markutnyttjande än vad som annars hade 

varit möjligt.” Den planarkitekt som införde 

bestämmelsen arbetade för tillfället för 

examensarbetet i en annan kommun. 

I figur 6.2.1 ses både de vanliga z-områden för 

permanent slänt och de tillfälliga släntområdena [z]. I 

detaljplanen innebär [z] att ”marken ska i högst två år 

efter att planen vunnit laga kraft vara tillgänglig för 

vägslänt, stödmur samt slänt för ledningsarbete där så 

behövs.” 

  

Mark- och exploateringsavdelningen  

Träffar överenskommelser om markåtkomst  

Den intervjuade exploateringsingenjören förklarar att kommunen får markåtkomst för områden utanför 

den allmänna platsmarken genom i första hand avtalsservitut och nyttjanderättsavtal, och i andra hand 

genom tvångsvis fastighetsreglering. För att tvångsvis fastighetsreglering ska kunna genomföras 

menar ingenjören att det är en förutsättning att bestämmelser om intrång finns i detaljplan. En 

överenskommelse eftersträvas för att undvika t.ex. dyrare konstruktionslösningar. I överenskommelser 

om släntintrång ingår ibland även arbetsytor. Detta tillfälliga nyttjande benämns vanligtvis som 

arbetsområde eller nyttjanderättsområde, se bilaga V.  

Avdelningens målsättning är att de flesta intrång ska hanteras genom överenskommelser med 

fastighetsägare. Enligt exploateringsingenjören var det senaste förtätningsområdets utbyggnad helt och 

hållet grundat på avtal.  

Stödjer överenskommelser på detaljplan 

Både avtal och tvångsvis fastighetsreglering för tillfällig markåtkomst sker efter bestämmelser i 

detaljplan. Enligt ingenjören bedöms tillfälliga z-områden i plan kunna möjliggöra att en 

ändamålsenlig byggnation sker inom de belastade fastigheterna. De tidsbegränsade [z]-områden i den 

redan redovisade detaljplanen i Haninge, anser inte ingenjören vara nödvändig eftersom 

överenskommelser om tillfällig markåtkomst kan träffas. Dock kan en sådan bestämmelse möjligen 

underlätta att avtal sluts.  

”Vår uppfattning är att tvångsvis markupplåtelse kan ske för släntområden vid anläggande av väg, i 

första hand inom z-områden. Vissa delar av ett sådant släntintrång behöver inte nödvändigtvis utgöra 

ett permanent behov, t ex om höjdsättning på en obebyggd fastighet ändå, genom planbestämmelser, 

Figur 6.2.1. Utklipp ur detaljplan som visar [z]-

område. 
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förutsätts ändras i ett senare skede då bostäder ska uppföras. Avsikten med tidsbestämt z-område är då 

att med planstöd kunna erhålla rättighet att bygga ut vägen men inte motverka kommande byggnation 

på fastigheten.” 

I omnämnd detaljplan finns även ytor utlagda som medger tillfällig etablering. De gäller både på 

kommunal mark men även viss enskild mark. Sådana områden upplåts till förmån för den entreprenör 

som upphandlats för att utföra byggnation av gata. Här kan de bl.a. ställa upp sina byggbodar. 

”Entreprenören har även möjligheten att själv förhandla med de enskilda markägarna om de övriga 

möjliga etableringsytorna om det skulle behövas.”    

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst  

I avtalen för tillfälliga arbetsområden eller nyttjande för [z]-områden överensstämmer upplåtelsetiden 

med bestämmelse i detaljplan. Det innebär att upplåtelsen gäller i högst två år efter att planen vunnit 

laga kraft. Normalt gäller avtalen från dess att de undertecknats fram till beräknad utbyggnadstid, 

anger de intervjuade.   

Kommunala lantmäterimyndigheten 

Möjliggör tillfällig markåtkomst  

Haninge lantmäterimyndighet upplåter servitut för slänt till förmån för gatufastigheter. Förutom att 

upplåta permanenta servitut bildar även myndigheten tillfälliga släntservitut. Nyligen tog den 

intervjuade förrättningslantmätaren beslut om att inrätta tidsbegränsade släntservitut vid utbyggnad av 

väg under ett sammanträde, utan stöd av överenskommelse.  

Ändamålet med både de permanenta och tillfälliga släntservituten är att möjliggöra för kommunen att 

anlägga, underhålla och förnya slänt inom rättighetsområdet. Ändamålet grundas ofta på den 

formulering som anges i ansökan. I det område där de tillfälliga släntservituten inrättades är terrängen 

väldigt kuperad. Under utbyggnad behövs därmed vissa markområden tillfälligt för att underlätta 

anläggande av gatan, förklarar förrättningslantmätaren.  

Stödjer beslut på detaljplan 

Beslutet om att upplåta tillfälliga släntservitut grundar förrättningslantmätaren på bestämmelser i 

detaljplan. De berörda områdena var utlagda i plan som z-område, där z anges inom klamrar. Se 

närmare förklaring om planbestämmelsen ovan. Det var första gången som lantmätaren både tog beslut 

men även såg en sådan planbestämmelse. Denne känner inte till att det finns fler planer med samma 

eller liknande bestämmelse i Haninge, men förväntar sig att det kan komma in fler ärenden för just 

denna plan.  

I och med att det är utlagt i planen blir det tydligt för alla att området är avsett för en tillfällig slänt. 

Om en tvångsvis förrättning för detta ändamål skulle ske anser förrättningslantmätaren att det inte 

skulle bli någon skillnad eftersom upplåtelsen har planstöd. ”I skolan lär man sig teorin och vad som 

är rätt och fel, men när man väl är ute i arbetslivet […] så gör man bara vissa saker.” 

Anledningen till att kommunen väljer att lägga ut både permanenta och tillfälliga släntservitut tror 

lantmätaren beror på en politisk opinion och att kommunen inte vill förarga fastighetsägare. 

Kommunen vill inte bredda gator, och därmed den allmänna platsmarken, mer än absolut nödvändigt. 

Istället upplåts servitut för att minska intrånget på fastigheterna.  
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Tidsbegränsat officialservitut för tillfällig 

slänt 

Förrättningslantmätaren valde att göra ett 

tidsbegränsat servitut för att tydliggöra att 

släntservitutet enbart gäller tillfälligt, se 

figur 6.2.2.  

Problemet med ett tillfälligt servitut är att 

det finns kvar i fastighetsregistret, se figur 

6.2.3, om ingen aktivt tar bort det. Bland 

annat på grund av detta var lantmätaren 

tveksam till att inrätta ett tillfälligt servitut. I samband med förrättningen upplyste denne 

exploateringsavdelningen om att servitutet måste tas bort efter att det upphört. Exploaterings-

avdelningen lovade muntligen att se till att rättigheten försvann när så var dags.  

 

 

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst 

Det tidsbegränsade servitutet upphör att gälla två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket även 

står avgivet i planen. Servitutet börjar gälla i och med att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

”Man kan kanske tycka att det strider mot lagen, men samtidigt är det skönt för en själv att se att det är 

tydligt när servitutet tar slut och det blir lätt att svara på om det gäller eller inte om någon ringer och 

frågar.” 

På frågan hur förrättningslantmätaren skulle ställa sig till en förlängning av släntservitutet efter att 

tidsangivelsen i detaljplanen löpt ut, tror denne att det skulle vara svårt att kunna inrätta ett nytt 

servitut eftersom det då skulle saknas planstöd. Markreservatet skulle ha upphört och marken skulle 

enligt planen återgå till kvartersmark, varvid frågan om att inrätta ett släntservitut skulle bli mer 

problematisk.  

Riktlinjer för rättighetsupplåtelse vid tillfälligt markbehov  

Inför förrättningen letade lantmätaren information om tillfälligt servitut, framförallt eftersom denne 

var osäker på om man verkligen kunde inrätta det för ändamålet. Denne anser att det principiellt går att 

ifrågasätta om inrättande av tillfälligt servitut är möjligt, eftersom ett sådant egentligen inte uppfyller 

rekvisiten för ett servitut. Samtidigt är det inte omöjligt att bilda tillfälligt servitut enligt lagstiftningen.  

Figur 6.2.3. Utklipp ur fastighetsregistret som visar ett tidsbegränsat officialservitut i Haninge kommun.  

Figur 6.2.2. Utklipp ur förrättningsakten.  
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Lantmätaren ser gärna att det finns handledning för dessa situationer, så att det inte föreligger 

osäkerhet att ta beslut. Men lantmätaren funderar dock på om osäkerheten denne känner, beror i högre 

utsträckning på dennes brist på erfarenhet snarare än att det saknas handledning i frågan. 

Förrättningslantmätaren arbetade tidigare på en lantmäterimyndighet i en större stad och hade 

överhuvudtaget aldrig stött på släntservitut. Det var först när denne började arbeta i Haninge kommun, 

där det finns förtätningsområden, som släntservitut kom in i bilden.  

Förrättningslantmätaren tycker att Lantmäteriets handbok om FBL skulle kunna förbättras när det 

gäller tillfälligt servitut. Denne ser gärna att fler exempel på ändamål där tillfälligt servitut skulle 

kunna tillämpas tillkom. Lantmätaren anser inte att det behövs en lagändring i 7 kap. 1 § FBL, då 

tillfälligt servitut ändå får inrättas enligt paragrafen.  

6.3 Nacka kommun 

För Nacka kommun intervjuades två exploateringsingenjörer och en förrättningslantmätare från 

kommunala lantmäterimyndigheten.  

Exploateringsenheten 

Behovet av arbetsområde vid gatubyggnation  

Nacka har flera förtätningsområden där bl.a. enskilda vägar ska övergå till kommunalt 

huvudmannaskap och behöver rustas upp. Behovet av tillfällig markåtkomst finns. Dels behövs 

byggvägar och extra markutrymme, dels etableringsytor. I dessa områden kan det ibland bli svårt att 

hitta platser för etableringsytor. Kommunen har i enstaka fall tvingats köpa in fastigheter bara för att 

kunna ha som etableringsyta till entreprenören.  

Vid varje entreprenad krävs att det finns etableringsytor där entreprenören kan ställa upp sina 

arbetsbodar, sitt material osv. Även om det kan vara problematiskt att lösa så går det oftast att få till 

ytor för etablering. Problemet uppstår när kommunen måste in på enskilda fastigheter för byggvägar 

eller arbetsremsor längs med gatan. Då behövs ett specifikt område som inte är utbytbart. 

Träffar överenskommelser om markåtkomst  

Nacka kommun sluter avtal om tillfällig nyttjanderätt när behov av tillfällig markåtkomst uppkommer. 

Ändamålet med nyttjanderätten kan vara att tillförskaffa kommunen rätt att t.ex. anlägga och nyttja en 

byggväg medan breddning av gata pågår, se bilaga VI för sådant avtal. 

Eftersom det inte finns möjlighet att med stöd av PBL inrätta tillfälliga nyttjanderätter för detaljplaner, 

måste kommunen förlita sig på frivilliga överenskommelser för att få tillgång till mark. Vid 

gatuutbyggnad kan de enbart vädja till fastighetsägarens goda vilja för att få tillgång till det extra 

utrymme som behövs för att kunna bygga. Ersättningsfrågan är det som styr huruvida en 

överenskommelse kan träffas. Men förhandling om tillfällig markåtkomst måste ställas i kontrast till 

inlösen av allmän platsmark. Om någon fastighetsägare får en substantiell summa för ett tillfälligt 

intrång finns risken att det sprider sig till resten av grannarna. Det kan ändå löna sig för kommunen att 

komma överens med fastighetsägarna trots höga ersättningsnivåer, på grund av de höga kostnader som 

skulle uppkomma om utbyggnaden av gatan försenas eller inte kan genomföras på redan projekterat 

sätt. ”Det är en ohållbar situation som blir fel hur man än gör” säger en av exploateringsingenjörerna.  
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Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst  

Vid projekteringen görs en bedömning av hur lång tid det berörda området kan tänkas behöva nyttjas. 

Det är svårt att i ett tidigt skede avgöra hur lång tid utbyggnaden kommer att ta och därmed hur länge 

upplåtelsen ska gälla. I det tidigare nämna exemplet för nyttjanderättsavtal (bilaga VI) anges tiden för 

rättigheten som sex månader från det att markarbetena börjar. I avtalen skriver kommunen alltid att 

upplåtelsetiden kan komma att förlängas. Det finns ingen egentlig maxtid för hur länge en upplåtelse 

kan gälla.  

Motiv för tillfällig markåtkomst 

Kommunen har ingen användning för de tillfälliga markbehoven efter att byggnationen är slutförd. 

Om de valde att göra en permanent upplåtelse för ett tillfälligt behov tvingas kommun ta hand om 

marken. ”Skulle vi göra en permanent upplåtelse för en tillfällig väg så kan vi ju inte bara låta den 

ligga där sen.” Därav anser exploateringsingenjörerna att tillfälliga nyttjanderättsmöjligheter borde 

införas i detaljplaneprocessen.  

Riktlinjer för rättighetsupplåtelse vid tillfälligt markbehov  

Enligt exploateringsingenjörerna finns det ett stort behov av att kunna möjliggöra tvångsvis tillfällig 

markåtkomst. En jämförelse kan göras med järnvägs- och vägbyggande, där möjligheten finns att med 

stöd av järnvägs- eller vägplan gå in tvångsvis med tillfälliga nyttjanderätter. ”Vi [kommunerna] 

behöver också den här tillfälliga nyttjanderätten som de andra har i sin lagstiftning. Det är konstigt att 

de två har det men inte vi.”  

Eftersom de ser att det finns ett tydligt behov av tillfällig markåtkomst, anser de att en förändring i 

lagstiftningen behöver ske. I detaljplaneplaneringen får inte mer mark avsättas än vad som behövs 

långsiktigt. Marken ska även vara lämpad för sitt ändamål. Men hur kan kommunen genomföra 

planens syfte utan att någonsin få använda tvångsvis tillfälliga nyttjanderätter, undrar ingenjörerna.  

Behovet av att kunna använda tillfälliga nyttjanderätter i detaljplan finns redan, det är bara 

lagstiftningen som fattas. Som det är nu kan kommunen förmås att stänga av framkomligheten på t.ex. 

en återvändsgata, eftersom möjligheten att tvinga fram en tillfällig väg under byggtiden inte finns.   

På exploateringsenheten har de diskuterat ifall de skulle kunna använda sig av tillfälliga 

officialservitut som tvångsmedel genom lantmäterimyndigheten. De har dock inte funnit något tydligt 

lagstöd för att kunna inrätta ett sådant servitut för de ändamål som uppkommer vid byggnation av 

gata. Ett tvångsvis servitut för slänt är de eniga om att det går att inrätta. Men en temporär byggväg 

som tillfälligt servitut eller en två meter bred remsa där maskinerna kan arbeta ifrån – det är oklart 

anser ingenjörerna, eftersom det saknas praxis.  

Kommunala lantmäterimyndigheten 

Behovet av arbetsområde vid gatubyggnation  

Förrättningslantmätaren känner inte till att myndigheten har fått in någon ansökan om tillfällig 

markupplåtelse vid byggnation av kommunal gata. Många av de ärenden som kommunen är sakägare i 

går direkt till statligt handläggande. Vad som sker i de förrättningarna känner lantmätaren inte till.  

Enligt förrättningslantmätaren lyfter inte lantmäterimyndigheten frågan om tillfällig markanvändning 

så ofta som de kanske borde göra. Får de in en ansökan från kommunen eller en annan stor aktör så tar 

lantmäterimyndigheten för givet att kommunen eller aktören är ärliga kring det behov som ska 



 

40 

 

tillgodoses. Eftersom lantmätaren inte är insatt i de tekniska aspekterna vid anläggning av gator är det, 

enligt denne, svårt att avgöra hur marken egentligen kommer att användas under byggtiden. 

Lantmätaren tillägger dock att om det skulle vara uppenbart att de yrkat på mer mark än som kan 

tänkas behövas så kan det inte tillåtas. 

Under intervjun ges förrättningslantmätaren en scenariofråga. Ni får en ansökan av kommunen eller 

någon annan infrastrukturbyggare om att upplåta rätt till mark, som är utlagd i detaljplan. Dock 

enbart för tillfälligt användande då en gata ska anläggs. Hur skulle ni hantera en sådan ansökan? 

Lantmätaren säger att personligen skulle denne godta det, då planstöd finns. Denne menar att det borde 

gå att inrätta ett tillfälligt servitut som sedan ska avregistreras. I så fall kunde kommunen meddela när 

byggnationen var färdig och servitutet kunde upplösas. Servitut skulle därmed ha som villkor att det 

ska upplösas när anläggningen är färdigbyggd. Emellertid gillar inte förrättningslantmätaren tillfälliga 

servitut eftersom de kan vara lätta att glömma bort.  

Lantmätaren funderar även kring ett eget scenario om att bygga en cykeltunnel över icke 

kommunalägd mark. I och med det upplägget kan det vara svårt att få tunneln på plats utan att 

kommunen tar mer mark än den som ska användas när cykeltunneln är färdigbyggd. I detta scenario 

borde arbetsområde krävas för att kunna genomföra byggnationen. Hur den tillfälliga markåtkomsten 

skulle ske är dock denne osäker på och tror det skulle bero på hur situationen ser ut i stort.  

Förrättningslantmätarens uppfattning är att exploateringsenheten arbetar hårt med att få till 

överenskommelser när intrång på privata fastigheter behöver göras. Denne tror att enheten går relativt 

långt innan de överväger att vända sig till lantmäterimyndigheten för att de ska pröva frågan. 

Uppfattningen är att kommunen vill träffa överenskommelser så att de slipper ta till tvång.   

6.4 Täby kommun 

För Täby kommun genomfördes intervjuer med en exploateringsingenjör och en förrättnings-

lantmätare från kommunala lantmäterimyndigheten.  

Mark- och exploateringsenheten 

Behovet av arbetsområde vid gatubyggnation 

Exploateringsingenjören tror att det mycket väl kan finnas behov av tillfälligt arbetsområde under 

byggtiden, men har själv inte arbetat med det ännu. Vid gatubyggnation i områden med många 

enskilda fastighetsägare planerar kommunen så att de undviker att gå in på dessa fastigheter med 

arbetsområden. De försöker att hålla sig inom den allmänna platsmarken när de breddar gatorna, men 

upprättar släntservitut vid behov. Huruvida slänterna används som temporära arbetsområden vill 

ingenjören låta vara osagt.  

Träffar överenskommelser om markåtkomst  

I förtätningsområden där kommunen bygger ut gator använder de sig av permanenta 

släntservitutssavtal där det är nödvändigt. I släntavtalen anges ändamålet med rättigheten att 

kommunen tillförsäkras rätt att vid behov anlägga och bibehålla slänt inom angivet område, se bilaga 

VII. Emellertid har Täby kommun valt att använda sig av andra tekniska lösningar, t.ex. stödmur, i 

högre mån än slänt. Detta för att minska intrången på enskilda fastigheter. 

I områden med flerbostadshus och kommersiella aktörer ser kommunen till att träffa överens-

kommelser för tillfällig markåtkomst när behov uppstår. Aktörerna är intressenter i exploaterings-

sammanhanget och i dessa fall upprättas exploateringsavtal. 
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Stödjer överenskommelser på detaljplan 

I de senaste detaljplanerna, dvs. moderna planer, har kommunen arbetat med att lägga ut z-områden 

som används till slänter. De försöker emellertid planlägga så att de undviker att göra intrång på 

enskilda fastigheter.  

Kommunala lantmäterimyndigheten 

Släntservitut  

Täby kommun äger mycket mark själva eller så ägs marken av kommunägda bolag, varvid intrång på 

privata fastigheter kan begränsas. Dock händer det att kommunen behöver inrätta släntservitut i vissa 

områden.  

Enligt förrättningslantmätaren har denne enbart kommit i kontakt med permanenta släntservitut som 

stödjer sig på en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägaren. I avtalen anges även att 

det enbart är vid behov som släntområdet kommer att nyttjas, och således inte säkert att slänt kommer 

att anläggas.  

6.5 Södertälje kommun 

På Södertälje kommun intervjuades två exploateringsingenjörer.  

Projekt- och exploateringsenheten 

Inget behov av tillfällig markåtkomst 

Under intervjun framkom att Södertälje kommun äger mycket mark själva och inte har kvar fler 

förtätningsområden i någon större omfattning. Detta gör att behovet av permanent och tillfällig 

markåtkomst vid gatuutbyggnad på enskilda fastigheter i dagsläget inte kan överblickas.  

Släntservitut 

På den tiden då kommunen gjorde omvandlingar i befintliga bostadsområden, inrättades släntservitut. 

Servituten kom till genom överenskommelser, men även genom inrättande av officialservitut. 

Ändamålet för officialservitut har angetts som rätt för kommunen att tillträda enskild mark och 

anlägga nödvändiga vägslänter.  

6.6 Tyresö kommun 

För Tyresö kommun intervjuades en exploateringsingenjör per telefon. Under intervjun framkom att 

Lantmäteriet i Stockholm nyligen handlagt ett ärende som är av intresse för detta arbete, varvid 

kontakt togs med myndigheten.   

Mark- och exploateringsenheten 

Behovet av arbetsområde vid gatubyggnation 

Exploateringsingenjören anser att behovet av arbetsområden vid byggnation av kommunal gata kan 

variera. Faktorer som påverkar behovet är ofta topografin och markförhållandena. Är mark-

förhållandena dåliga leder detta till att schakten, i vilka ledningar placeras i under gatan, kräver mer 

utrymme vid anläggandet. Av denna anledning projekterar kommunen för detta redan under 

planprocessen.  
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Träffar överenskommelse om markåtkomst 

Tyresö kommun ingår överenskommelser om tillgång till mark utanför det område som gatan anläggs 

på. Dessa överenskommelser är främst avtalsservitut, som ger kommunen rätt att göra permanenta 

släntintrång. Sådana släntservitutsavtal, se bilaga VIII, upprättas i kommunens alla förtätnings-

områden.  

Den intervjuade exploateringsingenjören har varit med i ett projekt där mark tillfälligt uppläts genom 

avtal. I det fallet fanns inga alternativa vägar när den befintliga gatan skulle schaktas. Därför uppläts 

mark på omkringliggande bostadsfastigheter för att dra fram en tillfällig väg så att de boende kunde ta 

sig till och från sina fastigheter. Avtalen som låg till grund för denna markåtkomst hade rubriken 

”Nyttjanderätt för arbetsområde och tillfällig transportväg” och utgjorde en tillfällig nyttjanderätt, se 

bilaga IX. 

Exploateringsingenjören uppskattar att Tyresö kommun i 90-98 procent av fallen lyckas sluta 

överenskommelser med fastighetsägare i samband med tillgång till mark vid gatubyggnation. I de fall 

frivilliga överenskommelser inte kan slutas måste en avvägning göras om hur stort behov som 

föreligger. Avvägningen sker mellan de förrättningskostnader och de ersättningar som skulle utgå till 

de berörda fastighetsägarna, mot de kostnader som ett alternativt anläggningssätt skulle medföra.  

Stödjer överenskommelser på detaljplan 

Normalt upprättas servitut för slänt till förmån för gatufastigheter inom z-områden i detaljplan. Även 

om man projekterar under planprocessen kan behovet av mark förändras, det har därför förekommit att 

man gjort släntservitut för markområden utanför utlagt z-område. Av denna anledning upprättar mark- 

och exploateringsenheten avtal om rätt till släntintrång även om det inte är utlagt som z-område i 

detaljplan.  

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst  

De avtal som tecknas frivilligt om tillfällig markåtkomst börjar gälla i och med att de undertecknas. 

Exploateringsingenjören nämner dock att även om avtalen blir gällande vid undertecknandet, så kan 

det ta upp till drygt ett år innan marken tas i anspråk. Anledningen till detta är att avtalen sluts innan 

någon upphandling har gjorts med entreprenör. Som avslut för upplåtelsen anges inget specifikt 

datum, istället anges att upplåtelsen slutar gälla när gatuutbyggnaden är klar. 

Motiv för tillfällig markåtkomst  

Anledningen till att mark upplåts tillfälligt i Tyresö är enligt exploateringsingenjören att de inte har 

behov av marken på lång sikt, till skillnad från släntintrång och inlösen. De behov som är rent 

tillfälliga är t.ex. att kunna schakta för ledning eller ta tillfällig väg. Då anläggandet sker under en 

begränsad tid finns inte behovet av att ta marken i anspråk permanent.  

Tidsbegränsat servitut vid 3D-fastighetsbildning  

Ingenjören gav ytterligare ett exempel på tillfällig markupplåtelse i Tyresö kommun. Det fallet är 

pågående och låg under tiden för intervjun hos lantmäterimyndigheten. Beslutet hade ännu inte vunnit 

laga kraft. Området som i detta fall skulle upplåtas tillfälligt var ett etableringsområde eller 

arbetsområde i samband ett speciellt ärende som inbegrep 3D-fastighetsbildning och anläggande av 

gång- och cykelbroar. Med andra ord är det ingen typisk förrättning och är enligt exploaterings-

ingenjören egentligen inte ett bra exempel för en fallstudie.  
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Efter intervjun med exploateringsingenjören 

kontaktades förrättningslantmätaren som 

handlade detta ärende på Lantmäteriet i 

Stockholm. Protokoll, beskrivning och kartor 

lämnades ut. Enligt protokollet yrkade Tyresö 

kommun på att bilda ett tidsbegränsat servitut 

för att få tillgång till utrymme som behövs som 

arbetsområde under byggnation av broarna. 

Genom fastighetsreglering bildas till förmån för 

en gatufastighet ett tidsbegränsat servitut. Rätten 

ges att använda ett utrymme som arbetsområde 

till dess att broarna är slutbesiktigade. Se utdrag 

ur förrättningstakten i figur 6.6.1 samt karta 

över de tidsbegränsade servituten i figur 6.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6.6.1. Utklipp ur förrättningsakten som anger villkoren 

för det tidsbegränsade servitutet i Tyresö kommun.  

Figur 6.6.2. Utklipp ur förrättningskarta som visar arbetsområden i grått. 
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6.7 Sollentuna kommun 

För Sollentuna kommun intervjuades en exploateringsingenjör per telefon.  

Exploateringsenheten 

Träffar överenskommelser om markåtkomst  

Enligt exploateringsingenjören ingår kommunen avtal om slänt. Släntavtalen kan liknas vid 

släntservitut. Avtal kan slutas oavsett om slänt är utlagt i detaljplan som z-område eller inte. Behovet 

av slänt kan uppstå efter detaljplaneprocessen. Då gäller enbart förhandling med berörd fastighetsägare 

för att kunna träffa en överenskommelse. 

Eftersom kommunen inte har förtätningsområden ställs sällan frågan om slänter och arbetsområden 

vid gatubyggnation på sin spets. Exploateringsingenjören anser att det endast kan bli fråga om 

frivilliga avtal för att få åtkomst till sådana områden. Att tvångsvis ta mark i anspråk tillfälligt eller 

upplåta tillfälliga rättigheter i detaljplan saknar enligt ingenjören lagstöd och inget som kommunen 

skulle tillämpa.  

Låter entreprenören lösa tillfällig markåtkomst  

Kommunen sluter inte avtal om tillfällig tillgång till mark i samband med gatubyggnation. 

Anledningen till detta är att kommunen lägger uppgiften att lösa tillfällig markåtkomst för 

etableringsområden och liknande på entreprenören som ska bygga gatan. Metoden att lämna över 

markåtkomstfrågan till entreprenören leder emellertid ibland till att entreprenören ändå vänder sig till 

kommunen för att få hjälp. Allt som oftast hittar entreprenörerna utrymmen på mark som ägs av 

kommunen – Sollentuna är en stor markägare. Om det gäller kvartersmark arrenderar kommunen ut 

marken till entreprenören och om det gäller allmän platsmark löses åtkomsten genom polistillstånd
10

.  

6.8 Lantmäteriets Stockholmskontor 

För statliga lantmäteriet intervjuades en förrättningslantmätare med över fyrtio års erfarenhet på 

Stockholmskontoret. Detta för att få en mer expertinriktad intervju. Inga specifika ärenden 

diskuterades utan intervjun behandlar istället principer och generella aspekter av tillfällig 

markåtkomst.  

Tillfälligt servitut som alternativ för tillfälligt behov vid gatubyggnation? 

Att det står i förarbetena till 7 kap. 1 § FBL att ett tillfälligt servitut ska användas sparsamt menar 

förrättningslantmätaren kan jämföras med andra sammanhang där sådant anges. 

”Försiktighetsprincipen betyder ju inte att man ska vara rädd för det, utan ser man en klar fördel och 

det finns motiv så varför inte?” Själv har förrättningslantmätaren inte tagit beslut om tillfälliga servitut 

vid gatubyggnation. 

”Om man ska göra tillfälligt servitut för t.ex. etableringsområde då får man se på hur stort intrånget är, 

vad ger det för skada och är det överhuvudtaget rimligt? Förr har man ju klarat sig i liknande 

situationer. Att avtala sig till en sådan rättighet är en sak men att ta det tvångsvis är en annan.” 

Lantmätaren menar att om behovet är väldigt stort och det överväger skadan och olägenheten för den 

som drabbas, torde det vara möjligt att inrätta ett tillfälligt servitut.  

                                                      
10

 Polistillstånd krävs för att använda allmän platsmark för annat ändamål än det avsedda. 
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Lantmätaren tycker att yrket kräver att man måste vara lite innovativ ibland. ”Det finns många buggar 

i systemet och mycket man inte tänkt på i lagstiftningen. Då får man jobba utifrån det som finns. Det 

som inte är förbjudet är tillåtet. Sen kan ju såklart domstolarna tycka annorlunda.” Det krävs emellanåt 

att en förrättningslantmätare behöver ta beslut om tveksamma ting för att inte orimliga situationer ska 

uppstå. 

Situationer när tillfälligt servitut har använts 

Förrättningslantmätaren gav exempel på andra situationer när denne inrättat tillfälliga lösningar. En 

omprövning av en större gemensamhetsanläggning som hade egen vattentäkt och vattenledningar 

skulle kommunaliseras. I detta ärende nybildades en gemensamhetsanläggning för vattenledningen 

som en tillfällig lösning i väntan på att kommunen bygger klart anläggningen. När utbyggnaden är 

färdig och kommunen kopplas på, faller gemensamhetsanläggningen automatiskt.  

Förutom det fallet anger denne att det även kan ges tillfälliga utfartservitut i avvaktan på att 

kommunen bygger ut sina gator.  

Tidsbegränsade servitut 

Tidsbegränsning i servitutsupplåtelsen tycker inte förrättningslantmätaren är korrekt. ”Det är inte 

tillåtet med tidsbegränsade servitut. Det måste kopplas till att en viss sak inträffar, t.ex. att någonting 

är färdigt eller någonting kopplas på.” 

Lantmätaren förklarar vidare att det finns lättnader i LL när det gäller tidsbegränsade behov under 

byggtiden. ”Där kan det nog finnas möjlighet att sätta tidsbegränsade arbetsområden. Man kan skriva 

mycket i ledningsrättbeslutet. Beror på hur man skriver i beslutet.” 

Upplåtelsetid för tillfällig markåtkomst  

En tillfällig rättighetsupplåtelse behöver kopplas till en situation som kan beskrivas tydligt. Det kan 

t.ex. innebära att sluttiden anges som att ett visst arbete är slutfört eller att någon typ av besiktning har 

skett. Förrättningslantmätaren menar att det är viktigt att precisera vad utrymmet ska användas till. Om 

det t.ex. handlar om att ställa upp maskiner under byggtiden blir servitutet onyttigt i och med att gatan 

är färdigbyggd.  

Enligt lantmätaren står det inte angivet hur man ska göra vid tillfälligt servitut för att det inte ska vara 

kvar i fastighetsregistret efter att det upphört. ”Det får man då försöka lägga på den som har 

rättigheten att anmäla det, så att vi kan avregistrera det. Men det står ju också att servitutet är tillfälligt, 

så den fastighet som är belastad kan ju också meddela att det är överspelat. Det måste ju ligga i deras 

intresse också.” Vänder sig fastighetsägaren eller rättighetsägaren till lantmäterimyndigheten tar de 

bort det tillfälliga servitutet från fastighetsregistret. Det är enbart de som kan göra det.   

Behövs stöd i detaljplan för tillfällig markåtkomst? 

Förrättningslantmätaren tycker inte att det alltid behövs planstöd för att kunna inrätta ett tillfälligt 

servitut. Att något har planstöd, menar denne, innebär inte nödvändigtvis att det måste stå att ett 

område är avsett för tillfälligt ändamål för att man ska finna det skäligt att inrätta ett tillfälligt servitut.  

Enligt denne bör z-område användas enbart till permanenta upplåtelser. Som denne ser det är sådana 

bestämmelser inte menat för tillfälliga markbehov. Lantmätaren har dock sett att tillfälligt utrymme 

lagts ut i planer under z-område. Denne påpekar dock att det är en relativt ny företeelse och som 

främst är aktuell i förtätningsområden. 
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Förrättningslantmätaren ser emellertid inga problem med att införa planbestämmelser som anger 

tillfällig markanvändning. Det måste i så fall vara tydligt vad det handlar om. Det är fullt tänkbart att 

sätta av tillfälliga etableringsytor i nya detaljplaner i förtätningsområden tycker denne. 

Om behovet av tillfällig markåtkomst i framtiden skulle bli större och mer utbrett, menar lantmätaren 

att det är en förutsättning att det finns planstöd för tillfällig markåtkomst. För att kunna inrätta 

tillfälliga servitut i större omfång och genom tvång bör detta vara utlagt i detaljplan. I dessa fall har 

kommunen bedömt den mark som är aktuell. 

För att dra paralleller till ledningsrätt så finns rättsfall som anger att man inte kan tvinga sig fram 

tvångsvis över en bostadsfastighet om det inte finns stöd för ett u-område i en modern detaljplan, 

förklarar förrättningslantmätaren. ”I gamla planer är det en annan sak, där fanns knappt u-område. 

Men i en modern plan, tvinga sig fram med ledningsrätt där det inte finns stöd, det går inte.” 

Riktlinjer för rättighetsupplåtelse vid tillfälligt markbehov 

Förrättningslantmätaren ser gärna att det finns utvecklade handledningar inom detta ämne för 

kommuner och lantmäterimyndigheter att luta sig mot. Eftersom denne tror att behovet av tillfällig 

markåtkomst troligtvis kommer att växa, anser denne att det är viktigt att framförallt fånga upp när det 

kommer rättspraxis.  

6.9 Kommentarer på resultatet  

Efter att ha genomfört intervjuer med både exploateringsavdelningar och lantmäterimyndigheter har 

det framkommit att det finns behov av tillfällig markåtkomst vid kommunal gatubyggnation. Hur de 

olika kommunerna och myndigheterna behandlar behovet skiljer sig åt.  

Mark- och exploateringsavdelningar 

Behov av tillfällig markåtkomst i förtätningsområden finns i sex av sju intervjuade kommunerna. 

Undantag gäller Södertälje kommun, som har ett stort markinnehav och inte har några större 

förtätningsprojekt. Hur mycket mark som behövs utöver den allmänna platsmarken tycks bero på bl.a. 

markförutsättningar och i vilken utsträckning kommuner kan och vill tillämpa andra tekniska 

lösningar. Något som skiljer exploateringsavdelningar åt är om de anser att tillfällig markåtkomst är 

ett stort eller litet problem. Några exploateringsingenjörer uttrycker viss oro för att det inte tycks 

föreligga några tvångsmöjligheter för att få tillfällig markåtkomst.  

Överenskommelse om tillfälligt nyttjande av enskild mark 

Som det ges uttryck för i den empiriska undersökningen är överenskommelse det vanligaste 

förfarandet för tillfällig tillgång till mark. Överenskommelser uppgavs ha slutits i mer än 90 procent av 

fallen. Det är avdelningarnas strävan att de flesta markåtkomstfrågor ska lösas genom frivilliga avtal.  

De vanligast förekommande avtalen förefaller vara släntavtal och släntservitut. Dessa tillåter att 

kommunen får göra släntintrång på enskilda fastigheter. Vad som sällan förekommer är att dessa avtal 

även inkluderar rätt att tillfälligt använda marken som arbetsområde under byggnation av gata.  

En del kommuner inrättar nyttjanderättsavtal särskilt för tillfälliga arbetsområden, vilket kan tillgodose 

behoven. Av de sju tillfrågade exploateringsavdelningarna låter två avdelningar ansvaret att få till 

stånd avtal om etableringsytor och tillfälliga markområden falla på den upphandlade gatu-

entreprenören.  
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Stödjer överenskommelse på detaljplan 

Eftersom det saknas möjligheter att lägga ut tillfälliga rättigheter för arbetsområde i detaljplan, läggs 

istället markreservat ut i form av z-områden. I stort sätt alla de intervjuade kommunerna inrättar 

slänter och arbetsområden i enlighet med z-områden. Ofta upplåts de med permanenta rättigheter men 

tycks även ge rätt att innefatta tillfällig användning för andra ändamål. Ett undantag är Haninge 

kommun som har lagt ut tillfälligt markreservat i plan för tillfälliga arbetsslänter.   

För att kunna teckna ett frivilligt avtal anser de flesta exploateringsingenjörerna att det underlättar 

förhandling om planstöd finns för z-område i detaljplan. Det anses dock inte vara ett krav, eftersom 

behov av tillfällig markåtkomst kan uppkomma även efter att en detaljplan vunnit laga kraft och ändå 

går att lösa. 

Motiv till tillfällig markåtkomst 

Ett motiv som flera ingenjörer anger för att inte ta mark i anspråk permanent utan enbart tillfälligt, är 

att de hellre ser att äganderätten ligger kvar hos fastighetsägaren. Det anses inte berättigat att göra 

permanenta intrång för ett tillfälligt behov. Kommunerna vill heller inte behöva underhålla permanenta 

anläggningar eller mark som egentligen inte är nödvändigt att inneha. Vilket är en delorsak till att 

mark hellre upplåts tillfälligt än permanent.  

Några exploateringsingenjörer menar att kommunerna gärna vill undvika alla sorters intrång på 

enskilda fastigheter, även om det inte alltid är uppnåeligt. Ett alternativ som lyfts fram för att minska 

intrånget är att använda andra konstruktionslösningar. Detta är dock något som kommunerna vill 

undvika då det kan leda till högre projektkostnader.   

Syn på tvångsvis tillfällig markåtkomst 

Om inte frivilliga överenskommelser kan slutas kan exploateringsavdelningarna tvingas se sig om 

efter andra alternativ. Om tvångsvist inrättande av tillfällig markupplåtelse är möjlig eller inte tycks 

det föreligga olika åsikter om. Det ska återigen påpekas att de svar som erhållits i intervjuerna inte 

nödvändigtvis speglar kommunorganisationen i stort, utan kan vara enskilda exploateringsingenjörers 

åsikter.  

De exploateringsingenjörer som anser att det går att tvångsvist ta mark i anspråk tillfälligt grundar ofta 

detta på att tvångsvis förrättning tidigare gjorts inom kommunen. Har lantmäterimyndigheten 

tvångsvis bildat tillfällig rättighet tycks det föreligga större säkerhet på att detta är något som lagligen 

går att genomföra. Några ingenjörer ställer sig dock frågande till om lagstiftningen tillåter sådana 

rättigheter.  

Lantmäterimyndigheter 

Ett synsätt som tycks föreligga hos lantmäterimyndigheterna är att vara kommunen behjälpliga. Om 

ansökan om tillfällig markåtkomst inkommer till myndigheten vill de gärna tillgodose det behov som 

det yrkas på. Trots att lagstiftningen är allt annat än tydlig vad gäller tillfällig markupplåtelse, tar vissa 

lantmäterimyndigheter beslut som kan antas grundas på praktiska omständigheter.  
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Grund för beslut om tillfällig markåtkomst 

Hos de lantmäterimyndigheter som tagit något sorts beslut om tillfällig markåtkomst tycks två viktiga 

utgångspunkter ligga till grund för besluten:  

 Vad yrkandet i ansökan anger 

 Hur bestämmelser i detaljplan ser ut 

Om ett servitut ska inrättas måste villkoren i FBL vara uppfyllda. Huruvida lagstiftningen ligger till 

grund för besluten om tillfällig markåtkomst har inte framkommit på ett tillfredsställande sätt. Att stor 

osäkerhet råder kring vad lagstiftningen tillåter och att central handledning saknas tycks ge uttryck i att 

praktiska tillvägagångssätt istället tillämpas.  

Det verkar föreligga skilda åsikter om huruvida det går att kunna inrätta ett tillfälligt officialservitut 

för tillfällig markanvändning så som arbetsområde. Några lantmäterimyndigheter har inrättat sådana 

rättigheter, men enligt de intervjuade lantmätarna har de inrättats med osäkerhet och många 

kvarstående frågor. Bland annat anges problem med hur tillfälligt officialservitut ska behandlas i 

fastighetsregistret och vem som ska åläggas skyldighet att meddela när servitutet har upphört. 

Tidsbegränsat officialservitut  

Det förefaller finnas en begreppsproblematik när det gäller tillfälligt eller tidsbegränsat servitut. Det 

förrättningsexempel som redovisas från Tyresö kommun angående ett tidsbegränsat officialservitut, 

tycks egentligen avse ett tillfälligt officialservitut.  

Av de kommunala lantmäterimyndigheter som intervjuades hade två förrättningslantmätare valt att 

tvångsvis inrätta tidsbegränsade officialservitut. Både i intervjuerna och i undersökningarna av 

förrättningsakterna framkom att det var med avsikt som de tillfälliga servituten tidsbegränsades med 

exakta slutdatum. Detta för att det yrkades på tidsbegränsade servitut, och att det i ena fallet ansågs 

finnas planstöd för en tidsbegränsad upplåtelse.  

6.10 Felkällor 

De felkällor som kan ha förekommit i den empiriska studien redovisas i punktform följt av kort 

kommentar. 

 Begränsat antal kommuner 

Det är sju av 290
11

 kommuner som har valts ut att inbegripas i studien, vilket leder till att studien inte 

speglar alla kommuners syn på tillfällig markåtkomst. Därför kan viss information eller synsätt ha 

missats, liksom andra lösningar och arbetssätt för tillfällig markåtkomst. Till följd av begränsad data 

kan inga generaliseringar göras av resultatet.   

De intervjuade kommunerna ligger geografiskt nära varandra, vilket kan leda till att liknande synsätt 

finns bland dem. Det nära avståndet leder till att det med högre sannolikhet har skett personalutbyten 

mellan kommunerna. I samband med det kan idéer och arbetssätt spridas och delas mellan 

kommunerna. 

 Begränsat antal lantmäterimyndigheter  

                                                      
11

 Antal kommuner enligt SKL.se 
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Det är tre av 39
12

 kommunala lantmäterimyndigheter som har valts att inbegripas i studien. Det leder 

till att studien inte speglar alla kommunala lantmäterimyndigheter syn på tillfälliga rättigheter. Till 

följd av detta kan viss information eller synsätt ha missats, liksom andra lösningar och arbetssätt för 

tillfälliga rättigheter. Därför kan inga generaliseringar göras av resultatet. Samma resonemang om 

personalbyte gäller som ovan. 

Utöver de kommunala lantmäterimyndigheterna har även en av flera statliga lantmäterikontor 

inbegripits i studien. En generalisering av hur hela Lantmäteriet ser på tillfälliga rättigheter kan därför 

inte göras.  

 Begränsat antal intervjupersoner per avdelning 

Oberoende av om intervju har skett med kommun eller lantmäterimyndigheten påverkas resultatet i 

studien av antalet personer som tillfrågats per avdelning, vilket har varit en eller två. De intervjuade 

personerna kan ha specifika åsikter som inte speglar resten av avdelningen. Likväl påverkas resultatet 

av hur mycket erfarenhet intervjupersoner har i ämnet.  

 Intervju och frågeformulär 

Intervjuerna har varit indelade i två delar. Den första delen utgick ifrån ett frågeformulär med 

förskrivna frågor. Även om samma frågeformulär har använts under intervjuer med respektive 

avdelning, kan frågorna ha krävt olika mycket förklaring för olika intervjupersoner. Hur dessa 

förklaringar har getts har i stort överensstämt mellan intervjuerna, men små skillnader kan ha 

förekommit vilket kan ha påverkat svaren. Den andra delen av intervjuerna var av mer öppen karaktär 

och innefattade diskussion. I denna del är det möjligt att vi som intervjuade påverkade riktning av 

diskussionen på olika sätt vid olika tillfällen.      

  

                                                      
12

 Antal kommunala lantmäterimyndigheter enligt lantmäteriet.se 
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7. Diskussion och analys 
När kommunal gata ska anläggas har det under intervjuer med entreprenörer och jämförelse med 

liknande infrastruktur, framkommit att behov finns av arbetsområden. På platsbesöken har 

observationer gjorts som stödjer detta. Det som därför ska diskuteras i detta kapitel är om det finns 

behov av tvångsmöjligheter för tillfällig markåtkomst, om de metoder som används i praktiken har 

legalt stöd och hur lagstiftningen skulle kunna förbättras. 

7.1 Behövs tvångsmöjligheter för tillfällig markåtkomst för arbetsområden? 

Vanligtvis löses de flesta markåtkomstfrågor genom frivillig överenskommelse mellan kommun och 

berörd fastighetsägare. Tvångsvisa, permanenta intrång på kvartersmark, liksom bestående upplåtelser 

som t.ex. servitut, kan kommunen lösa med stöd av detaljplan och lagstiftning. Emellertid synes det 

saknas möjligheter för en kommun att få tillgång till rent tillfällig markåtkomst tvångsvist. Som 

konstaterats i den empiriska undersökningen föreligger behov av tillfälliga arbetsområden och 

etableringsytor under byggnation av kommunal gata. Extra tydligt blir det behovet i 

förtätningsområden när de befintliga smala vägarna ska breddas. 

Oavsett om kommunen kan träffa överenskommelser om tillfällig markåtkomst eller inte behöver 

gatan anläggas. Om arbetsområden saknas kan konsekvenser uppstå. Gatuentreprenörer riskerar att 

använda mark utanför allmän plats. De har ett behov av utrymme utanför gatuområdet för att kunna 

arbeta på ett effektivt och säkert sätt. Saknas arbetsområde för detta finns därmed risken att 

entreprenören nyttjar områden utan rättighet. Som uppmärksammades under en intervju med en 

entreprenör tog denne saken i egna händer och upprättade avtal med fastighetsägare om tillgång till 

tillfälligt arbetsområde. Som antytts i intervjuerna med mark- och exploateringsavdelningar lägger 

även kommunerna i vissa fall det ansvaret på entreprenörerna. Genom att kommunerna lägger över 

ansvaret på entreprenörerna försvinner inte behovet av arbetsområden. Att dela upp detta ansvar 

mellan kommun och exploatör upplevs inte som en god lösning. Hur blir det om avtal inrättades vitt 

och brett och av olika aktörer? Vet fastighetsägaren om det är med kommunen eller gatuentreprenören 

som avtal sluts? Det vore därför att föredra att kommunen löste alla avtal själv. Detta för att få ett 

sammanhållet förfarande och skapa tydlighet gentemot fastighetsägare.  

En negativ aspekt är att gatuprojektet både kan fördyras, fördröjas och försvåras om arbetsområden 

och etableringsytor saknas. Dels om etableringsytor ligger långt från byggplatsen och byggnads-

arbetare tvingas ta sig längre sträckor, dels om fordon tvingas köra omvägar eller vända på trånga ytor. 

I regel ansvarar kommunen för kommunal gatubyggnation. För att de ska kunna kontrollera att 

byggnationen sker på ett rättssäkert samt tids- och kostnadseffektivt sätt, torde det krävas att 

kommunen har fler möjligheter att tillgå än enbart att kunna träffa frivilliga överenskommelser. Därav 

får anses att tillfällig markåtkomst även borde kunna lösas tvångsvis. 

7.2 De sätt kommunen praktiskt tillgodogör sig tillfällig markåtkomst  

De intervjuade kommunerna och lantmäterimyndigheterna hanterar behovet av tillfällig markåtkomst 

på olika sätt. Tvångsvisa tidsbegränsade officialservitut har bl.a. bildats liksom släntservitut. Som stöd 

får sådana rättighetsupplåtelser finns ofta bestämmelser om markreservat i detaljplan. 

7.2.1 Släntservitut  

I flera kommuner läggs släntområden (z-områden) ut i detaljplan längs med de kommunala gatorna. 

Som framkommit under intervjuer med entreprenörerna, framgår gränsen för deras s.k. arbetsområde 

av projektringskartor. Dessa arbetsområden sammanfaller med släntområdena i flertalet av de 

granskade detaljplanerna. Detta ser vid första anblick ganska märkligt ut, eftersom de släntservitut vi 
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granskat enbart medger rätt att anlägga och bibehålla slänt, trots att dessa områden anges som 

arbetsområden i projekteringskartor. 

Överskrids servitutsrättigheten om släntområden används som tillfälligt arbetsområde? 

Hos de kommuner som vi har intervjuat och som använder sig av släntservitut längs med gatorna, har 

en liknande definition av servitutets ändamål använts. Ändamålet för släntservitut beskrivs ofta som en 

rätt för kommunen att anlägga och bibehålla slänt. Dessa områden korresponderar med de utrymmen 

som är utlagda som arbetsområden i projekteringskartorna. Frågan är om rättigheterna som 

släntservituten medger överskrids när de även används för tillfälliga behov under byggtiden? Frågan 

kan besvaras olika beroende på hur situationen ser ut. För att tydliggöra detta ges två exempel där en 

förutsättning är att släntservituten endast medger rätt att anlägga och bibehålla slänt. 

Exempel 1. 

 

 

I figur 7.2.2  pågår breddning av gata och anläggande av slänt. Området till höger om grävmaskinen är 

utlagd i detaljplan som z-område och upplåtet enbart med släntservitut. I projekteringskartor är detta 

område angivet som arbetsområde.  

Figur 7.2.2. Markering i figur visar släntområde. 
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Exempel 2. 

 

 

I figur 7.2.3 ska gatan breddas och VA ska anläggas under den. Områden längs med gatan är i 

detaljplan utlagda som z-områden och i projekteringskartor som arbetsområde. Områdena är upplåtna 

med enbart släntservitut. Till höger i figuren kan ses att halva vägbanan är avstängd. Därför har gatan 

tillfälligt breddas på den vänstra sidan för möjliggöra genomfartstrafik.  

Trots att det är olika situationsbilder i exemplen råder samma förutsättningar. I både exempel 1 och 2 

är områden vid sida av gata upplåtna med enbart släntservitut. Det kan ifrågasättas om rättigheten 

överskrids till följd av vad som framgår av figurerna. I exempel 1 kan det vara svårt att avgöra om 

området till höger om grävmaskinen används för att anlägga slänt eller som arbetsområde för att 

anlägga gatan, eller både och. Detta eftersom arbetet med att anlägga slänt och gata pågår samtidigt. 

Principiellt torde det skilja på de olika ändamålen. Att anlägga en slänt är ett ändamål och en sorts 

markanvändning. Medan arbetsområde under byggnation torde vara ett annat ändamål och en annan 

sorts markanvändning. Emellertid går det att hävda att ändamålet ”anlägga slänt” pågår ända fram till 

dess att gatan är färdigbyggd. Görs den senare tolkningen torde det förekomma förenlighet mellan de 

båda ändamålen eller snarare inte föreligga någon specifik åtskillnad. Det är dock en fråga som bygger 

på olika tolkningar och situationer, varvid en entydig slutsats inte kan dras. I exempel 2 torde det 

framgå tydligare att servitutsrättigheten överskrids eftersom det på släntområdet finns en fysisk 

anläggning, tillfällig genomfartsväg, som släntservitutet inte medger. 

Varför uppkommer situationer där rättigheten kan överskridas? 

Att en situation som i exempel 2 ovan uppstår kan vara till följd av att släntområdena i 

projekteringskartorna är utlagda som arbetsområden utan närmare specificering. För entreprenörer kan 

det därav vara svårt att veta vilka befogenheter de har inom arbetsområdet. Att en sådan situation 

Figur 7.2.1. Markering i figuren visar släntområde. 

Figur 7.2.3. Markering i figur visar släntområde. 
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uppkommer kan möjligtvis även bero på att kommuner betraktar släntservitutsområden som områden 

som kan användas för tillfälliga behov vid gatans anläggande. 

Till följd av att släntservituts- och arbetsområden överensstämmer har det varit svårt att avgöra om 

intentionen hos kommunerna har varit att förenkla processen genom att upprätta servitut för att 

möjliggöra arbetsytor. Eller om de anser att alla och hela släntservitutsområdena kommer behövas som 

permanenta slänter. Oberoende av kommunens intentioner kan det efter intervju med 

gatuentreprenörer och efter platsbesök hävdas att släntservitutsområden i praktiken, i vissa fall, 

faktiskt används som tillfälliga arbetsområden under byggtiden.   

Konsekvenser om ett släntservitut överskrids 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att rättigheter inte ska överskridas. Detta kan leda till konsekvenser 

för den tjänande fastigheten. I exempel 2 ovan skulle t.ex. en fastighetsägare kunna få trafik närmare 

bostadshuset, trots att servitutet enbart medger rätt till slänt. Det är en praktisk konsekvens. En 

konsekvens av mer principiell betydelse är om servitut används för andra ändamål än det angivna. I 

det fallet har ingen prövning av ändamålet gjorts. På så sätt sker intrång i äganderätten utan prövning, 

vilket inte kan anses vara rättssäkert.   

7.2.2 Tillfälligt officialservitut 

Två lantmäterimyndigheter har på ansökan av kommun inrättat tillfälliga officialservitut tvångsvist. 

Det är tveksamt om dessa tillfälliga servituts ändamål möter rekvisitet för stadigvarande betydelse i 14 

kap. 1 § JB. De tillfälliga officialservituten är även tidsbegränsade. Det kan ifrågasättas om sådana 

servitut uppfyller kravet i 7 kap. 1 § 2 st. FBL om att servitut inte får bildas för viss tid.    

Tillfälligt officialservitut för arbetsområde  

Lantmäterimyndigheterna har inrättat tillfälliga officialservitut för ändamålet arbetsområde respektive 

arbetsslänt. Gemensamt för dessa officialservitut är att deras ändamål inte torde vara av stadigvarande 

betydelse. Till stöd för detta påstående anges det i 14 kap. 1 § JB att servitut enbart får inrättats för 

ändamål som är av stadigvarande betydelse. Är ändamålet arbetsområde för gatubyggnation att anse 

vara av stadigvarande betydelse? Vi är av uppfattningen att ett ändamål inte torde vara av 

stadigvarande betydelse om det kan tillgodoses med enbart ett tillfälligt servitut. Det ligger 

begreppens natur att de är oförenliga. Tillfälliga servitut torde inte kunna inrättas för behov som inte är 

av stadigvarande betydelse, så som arbetsområde. Behovet av arbetsområde upphör i och med att 

gatan är uppförd och ska inte tillgodoses på annat sätt när servitutet slutat gälla. Vi vill påminna 

läsaren om att ändamålstolkningar inte ska göras i lagstiftning som reglerar intrång i äganderätten, 

jämför NJA 2004 s. 336 i avsnitt 3.2.      

Tidsbegränsa ett tillfälligt officialservitut – lagstridigt? 

I 7 kap. 1 § 2 st. FBL står att servitut inte får bildas för viss tid. Genom att enbart läsa vad som 

språkligt anges i bestämmelsen torde viss tid vara synonymt med tidpunkt. I förarbetena till 

lagbestämmelsen finns inget som pekar på en annan tolkning av begreppet viss tid än att det betyder 

att servitut inte får tidsbegränsas. I SOU 1963:68 anges att det inte var lämpligt att i samband med 

införandet av FBL låta servitutets giltighet begränsas på förhand. Med andra ord borde begreppet 

tidsbegränsat särskiljas från tillfälligt. Vi vill hävda att bestämmelsen i FBL avser att servitut inte får 

bildas som på förhand bestäms ska upphöra vid en specifik tidpunkt. Därför är det vår uppfattning att 

servitut inte kan tidsbegränsas.  
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Det ska tydliggöras att vi anser att orden tillfälligt 

och tidsbegränsat torde ha olika innebörd. Det är av 

stor vikt att särskilja begreppen.  Detta eftersom vi 

vill påstå att det ena begreppet har lagstöd men inte 

det andra. I samband med både litteraturstudien och 

den empiriska undersökningen framkom att ordet 

tidsbegränsat används slarvigt och ofta med den 

egentliga betydelsen av tillfälligt. Se t.ex. utdrag ur 

förrättningsakt i Tyresö-intervjun, figur 7.2.1.
13

  Där 

anges att servitutet ska upphöra i och med att 

anläggning är slutbesiktigad och eventuella 

anmärkningar är åtgärdade. Detta är inte att anse 

vara ett tidsbegränsat servitut eftersom det är knutet 

till en händelse och inte en förutbestämd tidpunkt. 

Det är denna aspekt som skiljer tillfälligt från 

tidsbegränsat. Tillfälligt är det när servitutet upphör att gälla då något inträffat, tidsbegränsat är det i 

de fall då man på förhand bestämt när ett servitut ska upphöra.   

7.2.3 Mark utlagd för tillfällig användning i detaljplan 

Som har uppmärksammats har etableringsytor i detaljplan lagts ut som tillfällig markanvändning. 

Detta får anses skapa förutsägbarhet för berörda fastighetsägare. Frågan är om arbetsområden längs 

med en gata kan läggas ut som tillfällig markanvändning på bostadsfastigheter. Det är oklart om detta 

är möjligt, även om det skulle gå att hävda att arbetsområden för att anlägga gata är ett meningsfullt 

användande. Dock så kan inte mark för tillfällig användning enligt 4 kap. 26 § PBL läggas ut utan 

fastighetsägares samtycke. Därför är inte bestämmelsen tillämplig för att kunna tillgodose kommunens 

behov av tillfällig markåtkomst när överenskommelse inte kan slutas.      

7.2.4 Markreservat i detaljplan 

Ett alternativ för att få planstöd för rättighet till arbetsområde torde kunna vara att lägga ut tillfälliga 

eller tidsbegränsade markreservat i detaljplan. Vi har inte funnit några hinder emot att markreservat 

enligt 4 kap. 6 § PBL ska kunna läggas ut tillfälligt eller kunna tidsbegränsat. 

Från förarbetena (prop. 1985/86:1, s 585) till 4 kap. 6 § PBL framgår följande:  

”Kommunen kan med stöd av detaljplanen reservera mark […] för att lägga upp snö 

vintertid.” 

Att lägga upp snö är – av naturliga skäl – ett periodvis användande av markreservat. Området behöver 

inte användas under hela året, endast efter snöfall. På så sätt kan reservatet ses som ett tillfälligt 

användande av mark, när behov uppkommer. Arbetsområden används också tillfälligt och när behovet 

finns, dvs. när gata byggs. Det kan det inte uteslutas att markreservat skulle kunna inrättas för 

arbetsområden under byggnation av gata. Samtidigt som inte heller finns något uttryckligt stöd för att 

lägga ut markreservat som enbart ska gälla under en begränsad period.  

En detaljplan ska inte vara mer detaljerad av vad som är nödvändig för dess syfte. Att införa ett 

tillfälligt markreservat skulle kunna leda till att en plan förefaller ”plottrig” och onödigt detaljerad. I 4 

kap. 26 § PBL kan det anses finnas lagstöd för ”plottrighet” i detaljplan, eftersom områden kan läggas 

                                                      
13

 Servitutets ändamål torde dock inte möta kravet på stadigvarande betydelse i 14 kap. 1 § JB. 

Figur 7.2.1. Utklipp ur förrättningsakt. 



 

55 

 

ut för tillfällig markanvändning, t.ex. etableringsytor. Därav torde det inte vara någon större 

kontrovers att kunna lägga ut tillfälliga eller tidsbegränsade markreservat i plan.      

7.3 Expropriation – en sista utväg? 

Som har utlästs av ExL och tillhörande förarbeten får möjligheten att expropriera mark tillfälligt 

bedömas finnas för arbetsområden. I rättsfallet NJA 2004 s. 336 ansågs speciallagstiftning inte vara 

tillämplig eftersom ändamålet inte var tydligt definierat, varken i lag eller förarbeten. Däremot menade 

HD att expropriation skulle kunna tillämpas, eftersom det fanns stöd för ändamålet i ExL.      

Den tvångsmässiga möjligheten att få tillfällig markåtkomst som har noterats i detta examensarbete är 

tillfälligt officialservitut i FBL. Dock saknas uttryckligt stöd för inrättande av tillfälliga officialservitut 

för arbetsområden enligt gällande lagstiftning. Eftersom det saknas tydligt stöd är det tveksamt om 

speciallagstiftningar kan tillämpas, jmf. NJA 2004 s. 336. Därför torde det vara möjligt att tillgripa 

expropriation. Det är möjligt att expropriation även är det enda lagliga alternativt för att tvångsvist 

lösa behovet av tillfälliga arbetsområden. Att det går att inrätta tidsbegränsade eller tillfälliga 

rättigheter ges det stöd för i förarbetena till ExL. Där uttalas att expropriation av nyttjanderätter borde 

vara tänkbart om nyttjanderätterna ska användas för att anlägga en anläggning som omfattas av 

expropriationsändamålen (prop. 1972:109 s. 270). 

Med stöd i vilken paragraf kan tillfälligt arbetsområde exproprieras? 

Av avsnitt 5.3.1 framgår att gata kan utgöra två olika expropriationsändamål; tätbebyggelse (2 kap. 1 § 

ExL) eller kommunikation (2 kap. 2 § ExL). Tätbebyggelseändamålet är det ändamål som i praktiken 

används mest medan kommunikationsändamål är mer specifikt för gata, när det gäller expropriation i 

allmänhet. Vi är av uppfattningen att båda dessa ändamål skulle kunna uppfyllas av gata. Något 

ställningstagande av vilket av dessa ändamål som ska åberopas i en expropriationsansökan för att få 

rättighet för arbetsområde kommer inte att göras. Det kan enbart konstateras att möjligheten till 

expropriation av tillfällig rätt till mark i teorin finns, om ändamålet är att anlägga gata.  

Är expropriation en bra lösning? 

Under intervjuerna som hölls med kommunerna och lantmäterimyndigheterna togs inte ExL upp som 

en möjlighet för att lösa tillfällig, tvångsvis markåtkomst i samband med anläggande av gata. Varför 

möjligheten till expropriation inte har nämnts under intervjuerna kan bero på flera orsaker. Exempelvis 

kan möjligheten till expropriation för tillfälligt nyttjande av mark inte vara allmänt känt, eller kan det 

bero på att det är en alltför tidskrävande och komplicerad process. Att personer som är insatta i 

markåtkomstfrågor inte känner till expropriationsmöjligheten känns inte rimlig. Däremot att 

kommuner undviker expropriation för att det är en komplicerad process torde upplevas som en mer 

rimlig anledning. Därför får det anses fördelaktigt om det fanns tydliga möjligheter i 

speciallagstiftning för att lösa behovet så att expropriation inte behöver tillämpas. Vidare används i 

praktiken expropriation i begränsad utsträckning, varför det skulle kunna ifrågasättas om 

expropriationstillstånd skulle medges för arbetsområde. 

7.4 Finns lösningen att finna i lagstiftning som reglerar statlig infrastrukturbyggande? 

För tre olika infrastruktursystem används i praktiken tillfälliga tvångsvisa markupplåtelser; statlig väg, 

järnväg och allmänna ledningar. I avsnittet diskuteras om och hur dessa lösningar kan vara vägledande 

för en lagändring som möjliggör tillfällig tvångsvis markåtkomst för anläggande av kommunal gata.  
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7.4.1 VägL och LBJ som förebild?  

När statlig infrastruktur i form av väg och järnväg ska anläggas finns i lagstiftningen uttryckliga 

möjligheter att upplåta mark tillfälligt och tvångsvist i form av officialnyttjanderätter. Eftersom denna 

möjlighet finns för statliga vägar är det svårt att se varför inte samma möjlighet borde finnas för 

kommunala gator. Anledningen till att det kan ses som underligt är att det inte finns något som 

kategoriskt gör gällande att statliga vägar skiljer sig alltför mycket från kommunala gator, och att 

statliga vägar därför har större behov av tillfällig markåtkomst än kommunala gator. I flera fall kan det 

röra sig om samma behov av tillfällig tillgång till utrymmen. Om så är fallet borde även motiven till 

möjliggörande av officialnyttjanderätter i förarbetena till VägL kunna göras gällande för kommunala 

gator. Dels föreligger behov av tillfällig tillgång till mark och intrånget är förhållandevist litet då det 

endast är tillfälligt, dels befinner sig fastighetsägarna i dagsläget i en monopolsituation. Det vill säga 

samma motiv föreligger, som fanns till att införa officialnyttjanderätter i VägL  

Paralleller mellan vägplan, järnvägsplan och detaljplan 

Då motiven och behoven för tillfällig markåtkomst för kommunala gator idag kan anses detsamma 

som för statliga vägar, borde det finnas grund för att införa tvångsvisa möjligheter till tillfällig 

markåtkomst för kommuner. Eftersom LBJ och VägL ger mycket snarlika möjligheter till tillfällig 

markåtkomst, torde dessa lagar kunna utgöra vägledning för möjliggörande av liknande rättigheter för 

kommunala gator. För att få nyttjanderätter för de båda statliga infrastruktursystemen krävs att de är 

utlagda i respektive plan. För kommunala gator skulle en sådan plan kunna liknas vid detaljplan. 

Gemensamt för alla dessa planer är att mark läggs ut för viss användning. Skillnaden är hur rättighet 

till områden uppstår. Till följd av en järnvägs- eller vägplan uppstår tillfällig rättighet till mark när 

planen antas av Trafikverket. Detsamma gäller inte för detaljplaner. Visserligen kan kommunen 

bestämma att vissa områden tillfälligt får användas för annat ändamål, som t.ex. etableringsytor. 

Sådana bestämmelser leder dock inte till någon rätt till att använda dessa områden. Bestämmelsen 

medger endast att det är tillåtet att använda marken för vissa ändamål. Om sådana mark ägs av en 

enskild fastighetsägare har kommunen idag inte tydligt lagstöd för att få tvångsvis, tillfällig tillgång 

sådana områden. För att kunna ge kommun samma möjligheter till tvångsvis markåtkomst i samband 

med anläggande av gator som för Trafikverket, skulle detaljplanen behöva medföra rätt till tillfällig 

markåtkomst i form av officialnyttjanderätter. 

7.4.2 LL som förebild? 

Vid anläggande av allmänna ledningar finns liknande behov av tillfällig tillgång till mark som vid 

byggnation av gator, vägar eller järnvägar. I LL saknas uttryckliga möjligheter till tvångsvis, tillfällig 

markåtkomst även om den inte utesluter det. I praktiken upplåts mark tillfälligt med stöd av LL och ur 

Lantmäteriets egna handböcker framgår att s.k. arbetsområden kan läggas ut.  

Hur kan arbetsområden definieras i ledningsrättsbeslut? 

Två sätt på vilka arbetsområden kan definieras har uppmärksammats under examensarbetets gång. 

Antingen upplåts ett större område än vad som permanent behövs för ledningen för att även kunna 

tillgodose behovet av arbetsområden, alternativ 1. Eller genom att två separata områden upplåts, ett 

permanenta för ledningen och ett för tillfälligt för arbetsområde, alternativ 2.  

Alternativ 1 kan liknas vid hur gatuentreprenörer upplever sin rätt att nyttja mark vid gatubyggnation. 

Entreprenörerna får i sina projekteringskartor ett område utlagt som kallas för arbetsområde. I dessa 

kartor görs ingen åtskillnad mellan de olika rättigheterna. Vilket i princip motsvarar alternativ 1. Som 

nämnts tidigare i examensarbetet kan detta leda till att släntområden används för ändamål som 

rättigheten inte medger. 
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Det andra alternativet får anses vara bättre ur ett fastighetsägarperspektiv. Idag kan denna ordning bäst 

liknas vid hur Huddinge kommen i vissa fall har hanterat frågan om tillfällig markåtkomst vid 

gatubyggnation, se avsnitt 6.1. Där har släntområden lagts ut permanent och utöver dessa områden har 

separata arbetsområden inrättas. Det betyder att fastighetsägarna blir medvetna om vilka delar av sina 

fastigheter som kommer att kunna inskränkas tillfälligt och vilka delar som kommer att begränsas 

permanent, vilket ökar förutsägbarheten. Därför anses alternativ 2 utgöra det bättre alternativet att 

upplåta och redovisa tillfälliga arbetsområden vid byggande av infrastruktur.     

Alla markåtkomstfrågor hanteras inom samma förrättning  

Till följd av att tillfällig tillgång till mark i samband med anläggande av ledning löses inom samma 

förrättning som övriga rättigheter torde denna ordning vara effektiv, eftersom skilda förfaranden 

undviks. Att kunna möjliggöra både permanent och tillfällig markåtkomst för gata inom samma 

lantmäteriförrättning får anses vara eftersträvansvärt.    

Kan vägledning hittas i VägL, LBJ eller LL till en lagändring?  

Inspiration till en lagändring som skulle gynna tillfällig markåtkomst för kommunal gatubyggnation 

kan antingen hämtas från VägL och LBJ eller LL. Dessa är inte förenliga eftersom det leder till olika 

förfaranden. Om vägledning hämtas från VägL och LBJ skulle det ge möjlighet för kommunen att 

inrätta officialnyttjanderätter. Med andra ord skulle kommunen själv kunna lösa markåtkomsten. Om 

LL däremot vore inspirationskällan skulle lantmäterimyndigheten ges möjligheten att ordna tillfällig 

markåtkomst för arbetsområden. Mer vägledning än så anser vi inte att man kan hämta från LL.     

7.5 Vilken lagändring behöver göras? 

Eftersom expropriation inte kan anses vara ett önskvärt alternativ till att lösa tillfällig markåtkomst för 

kommunen och speciallagstiftningar inte är tydliga nog torde det krävas att lagen ändras. 

Vägledning för ett av förslagen har hämtats från den ordning som gäller i VägL och LBJ, eftersom det 

handlar om samma typ av behov och likanande typ av anläggning som kommunal gata. Innan detta 

och ytterligare ett förslag presenteras samt skulle kunna användas på ett effektivt sätt i praktiken anser 

vi att en förändring bör ske i arbetet hos kommunernas planavdelningar. 

Förutsättning för lagförslag 

I en detaljplan läggs ofta släntområden ut, vilket ger planstöd för att inrätta släntavtal eller 

släntservitut. Dessa markreservat borde fortsättningsvis läggas ut. Dock medger inte släntservitut att 

områdena får användas som arbetsområde vid byggnation av gata. Därför borde det i detaljplan även 

läggas ut markreservat för områden som kan behöva användas under anläggningsskedet. Några hinder 

emot att markreservat kan vara tillfälliga eller tidsbegränsade har inte hittats, men inte heller något 

uttryckligt stöd. Därför föreslås att en ny paragraf införs som ger tydligt stöd för kommun att lägga ut 

markreservat för en begränsad period. Eftersom det rör sig om en form av markreservat kan detta 

tillägg lämpligen placeras under 4 kap. 6 § PBL, som en s.k. a-paragraf. 

4 kap. 6 a § PBL 

I en detaljplan får kommunen bestämma tillfälliga markreservat som krävs för att kunna 

anlägga sådana trafik- och väganläggningar, energianläggningar, anordningar för 

elektroniska kommunikationsnät och ledningar som behövs för allmänna ändamål.  
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Genom att skapa tillfällig eller tidsbegränsade markreservat för arbetsområde, skulle planstöd finnas 

för att förhandla om avtal eller bilda rättigheter tvångsvist. I Haninge kommun har tidsbegränsade 

markreservat lagts ut i detaljplan för ”tillfällig slänt” med beteckning [z]. En liknande ordning för 

arbetsområden föreslås, dock med en avgörande skillnad. Slänt och arbetsområde är två skilda 

ändamål, varför två markreservat behöver läggas ut för de olika ändamålen. Troligt är att dessa 

ändamål i flera fall skulle överlappa varandra vad gäller arealtäckning. Hur detta skulle kunna 

redovisas i detaljplan illustreras i figur 7.5.1, där z betecknar markreservat för slänt och (z) 

markreservat för tillfälligt eller tidsbegränsat arbetsområde. 

Det skulle även kunna tänkas att arbetsområden skulle täcka mer yta än släntområden. I dessa fall 

skulle arbetsområden i detaljplan kunna redovisas på samma sätt som i figur 7.5.1. men med en 

ytterligare egenskapsgräns som begränsar den del av arbetsområdet som inte överlappar släntområdet. 

Genom att tidsbegränsa ett markreservat för arbetsområde skulle det tydligt framgå för fastighetsägare 

för vilken tidsperiod det finns planstöd för att dennes mark skulle tas i anspråk tillfälligt. En annan 

fördel, som kan vara av avgörande betydelse för lagförslagen, är att det skulle finnas planstöd för att 

bilda tvångsvis rättighet för arbetsområde.     

7.5.1 Förslag 1 – Ändring i 7 kap. 1 § FBL 

Officialservitut är en rättighet som idag endast kan inrättas för ändamål som är av stadigvarande 

betydelse. Förslaget går ut på att avvika från rekvisitet om stadigvarande betydelse för vissa tillfälliga 

officialservitut. Följande lydelse av tillägg till 7 kap. 1 § 2 st. FBL föreslås och syns som markerat:    

7 kap. 1 § FBL 

[…]Servitut får inte bildas för viss tid eller göras beroende av villkor. Dock får 

bestämmas att servitut ska gälla endast så länge ändamålet inte tillgodosetts på annat 

Figur 7.5.1. Två markreservat överlappar varandra i detaljplan. Markreservat för slänt, z, 

och för tidsbegränsat arbetsområde (z).  
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sätt som särskilt anges. Undantag från kravet om stadigvarande betydelse i 14 kap. 1 § 

jordabalken får göras för tillfälligt servitut endast om det tillgodoser ett angeläget 

allmänt intresse och är av tillfällig natur.[…] 

En sådan lydelse skulle kunna möjliggöra för kommunen att ansöka om tillfällig tvångsmässig 

markåtkomst hos lantmäterimyndigheten genom bildande av tillfälligt officialservitut. Vi anser att 

kunna anlägga kommunal gata är av angeläget allmänt intresse. Tillägget med att det gäller för behov 

som är av tillfällig natur tydliggör ytterligare vilka sorts behov som avses. Det här förslaget gör att 

kommunens behov av tillfällig markåtkomst vid kommunal gatubyggnation skulle kunna tillgodoses 

på ett lagenligt sätt. Ytterligare en positiv aspekt är att alla kommunens markbehov vid anläggande av 

gata kan lösas vid en och samma lantmäteriförrättning, vilket troligtvis skulle tidseffektivisera 

processen och ge en bättre helhetslösning. Förslaget överensstämmer även med hur vissa kommuner 

idag tillgodoser behovet av arbetsområde. Det talar för att förslaget delvis finns förankrat i hur frågan 

hanteras praktiskt och inte enbart är en teoretisk lösning.  

Ändringen i bestämmelsen skulle även leda till att kommunerna skulle kunna hantera frågan om 

tillfällig markåtkomst på ett mer enhetligt sätt. Till följd av det finns lagstöd för tillfällig markåtkomst 

skulle även förutsägbarheten förbättras och likabehandling uppnås. I och med att rättigheten 

möjliggörs skulle kommunerna förhoppningsvis använda tillfälliga arbetsområden i större 

utsträckning. Detta istället för att använda andra rättigheter, som t.ex. släntservitut, som eventuellt 

överskrids av gatuentreprenörer. Vi anser att tillfälligt officialservitut borde redovisas i 

fastighetsbildningsbeslut på samma sätt som tillfälliga rättigheter kan redovisas i ledningsrättsbeslut. 

Det vill säga, att det görs en tydlig åtskillnad mellan områden som upplåts tillfälligt och de som 

upplåts permanent, jämför alternativ 2 i avsnitt 7.4.2. 

Slopandet av kravet på stadigvarande betydelse kan dock bidra till att sudda ut gränsen mellan servitut 

och nyttjanderätt. En gräns som redan idag kan uppfattas som oklar. Det som principiellt skiljer 

rättigheterna åt är tre faktorer: för vem rättighet upplåts, för vilken tid och att servitut ska medföra en 

ändamålsenlig markanvändning. Försvinner principen om att servitutet ska gälla för all framtid finns 

bara skillnaden i rättighetsägare och ändamålsenlig användning kvar. Det kan ifrågasättas om ett 

tillfälligt servitut för arbetsområde egentligen upplåts till förmån gatufastighet eller gatuentreprenör.  

Lydelsen i ändringen skulle leda till att servitut enbart får bildas för vissa ändamål, sådana som är av 

angelägna allmänna intressen. Ändamålen skulle således inte begränsas till de behov som kan uppstå 

vid anläggande av kommunal gata. Exempelvis skulle tillfälligt servitutet kunna bildas i samband med 

ledningsrätt, där rättsläget kring tillfälliga upplåtelser är relativt oklart. Självfallet skulle inte alla 

ändamål som är av angeläget allmänt intresse i alla situationer kunna tillgodoses med detta 

lagändringsförslag. De övriga rekvisiten för servitut gäller fortfarande.   

Ett problem som skulle kunna följa av att möjliggöra bildande av tillfälliga servitut i större 

utsträckning är att de ligger kvar i fastighetsregistret när de har upphört. För att servitut ska försvinna 

ur registret måste de aktivt tas bort av lantmäterimyndigheten. En lösning på detta problem kommer 

inte att diskuteras närmare i detta examensarbete men bör ändå uppmärksammas.   

7.5.2 Förslag 2 – Tillfällig officialnyttjanderätt genom detaljplan  

Officialnyttjanderätt är en rättighetsupplåtelse som kan upplåtas för tillfälliga behov. Förslaget liknar 

den ordning som finns för officialnyttjanderätter i LBJ. I det här fallet skulle det innebära att tillfällig 

nyttjanderätt läggs ut i detaljplan och blir tillgänglig i samband med att planen vinner laga kraft.  
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För att rättigheten ska kunna uppkomma torde en ny paragraf krävas. Den nya paragrafen borde läggas 

i 6 kap. som har rubriken ”Genomförandet av detaljplaner”. Någon närmare placering av paragrafen i 

kapitlet tas inte ställning till. Förslaget till helt ny paragraf lyder: 

6 kap. x § PBL 

Om mark i närheten av allmän platsmark i en antagen detaljplan avsatts för upplag 

eller liknande ändamål i samband med iordningsställande av allmän plats, skall 

länsstyrelsen på begäran av kommunen besluta att marken får tas i anspråk med 

nyttjanderätt för den tid som angetts i detaljplanen. I samband med beslutet får 

länsstyrelsen meddela de villkor som behövs. 

Vad som sägs i denna paragraf om mark gäller även annat utrymme. 

Lydelsen av denna paragraf överensstämmer i stort med den nuvarande formuleringen i LBJ för 

tillfälliga officialnyttjanderätter, se 3 kap. 3 § LBJ.  

Förslaget skulle kunna tillgodose kommunens behov av tillfällig markåtkomst lagenligt vid kommunal 

gatubyggnation. Då det finns möjlighet i lag att tillgå dessa områden skulle kommunerna kunna 

hantera frågan på ett likartat sätt, vilket skulle kunna bidra till förutsägbarhet och likabehandling. 

7.5.3 Vilket förslag är rimligast? 

De två förslagen har både potentiella för- och nackdelar. Det första förslaget bygger på att krav om 

stadigvarande betydelse skulle kunna undantas i vissa fall. Den största fördelen med detta förslag får 

anses vara att alla markåtkomstfrågor vid anläggande av gata skulle kunna lösas vid en och samma 

lantmäteriförrättning. Ytterligare ett starkt argument för att möjliggöra rent tillfälliga servitut är att de 

kan förenkla markåtkomstfrågan i andra sammanhang, t.ex. för tillfälliga behov vid ledningsrätts-

upplåtelse. De eventuella problem som kan följa av förslag 1 är dels att servitutsfiguren försvagas, dels 

att inrättande av tillfälliga servitut eventuellt skulle kunna ske för olämpliga ändamål.  

Det andra förslaget skulle leda till samma arbetssätt som för Trafikverket vid anläggande av statlig väg 

och järnväg. Vi är av uppfattningen att när man anlägger samma typ av infrastruktur bör liknande 

arbetssätt och förfarande föreligga. Eftersom frågan berör tillfälliga behov, vilka normalt tillgodoses 

med nyttjanderätter och inte servitut, förordas förslag två.   
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8. Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur tillfällig markåtkomst kan lösas för 

arbetsområden vid byggnation av kommunal gata och hur kommunerna hanterar frågan i praktiken. 

För att uppnå syftet skulle ett antal frågor besvaras. De slutsatser som har dragits redovisas utifrån 

dessa frågor.  

 Finns behov av tillfällig markåtkomst vid kommunal gatubyggnation? 

Det föreligger behov av tillfällig markåtkomst vid anläggande av kommunal gata. Stöd för detta finns 

genom jämförelse av tillfälliga markbehov vid anläggande av statlig infrastuktur samt genom både 

intervjuer och observationer. 

 Ger lagstiftningen en kommun möjlighet att tillfällig ta mark i anspråk? 

Ändamålen med de tillfälliga behoven som uppkommer till följd av att kommunal gata ska byggas kan 

inte tillgodoses tvångsvis med stöd av FBL eller PBL.  

Antagandet som togs i början av arbetet – att det inte finns några direkta tvångsmöjligheter för en 

kommun att få tillfällig markåtkomst – är till viss del felaktig. Det är i teorin möjligt att tillgodose 

dessa behov med stöd av ExL. Dock har denna lösning inte ansetts vara tillfredställande. Det skulle 

dels innebära en alltför komplicerad process för att tillgodose behoven. Dels är det högst tveksamt om 

expropriationstillstånd skulle medges för exempelvis arbetsområden. Behovet borde istället kunna 

tillgodoses med speciallagstiftning.    

 Hur arbetar kommuner praktiskt med frågan om tillfällig markåtkomst?  

Under examensarbetet har det framkommit att kommuner och lantmäterimyndigheter troligen gör 

ändamålstolkningar av speciallagstiftningar som medger tvångsvisa intrång. Anledningen till detta tros 

antingen ligga i att det saknas tydligt stöd i lag eller att det av praktiska skäl väljs framför annan mer 

lagenlig men komplicerad metod.  

De rättighetsupplåtelser som uppmärksamts i den empiriska studien är:  

- Överenskommelser 

Är den metod som vanligtvis används men bygger på frivillighet. Det är att föredra frivilliga avtal 

framför tvångsmetoder för att få tillfällig tillgång till mark.   

- Släntservitut 

Släntservitut har inrättats genom avtal eller lantmäteriförrättning i relativt generöst omfång och kan 

ibland ha använts som generellt arbetsområde i praktiken. Rättigheten riskerar att överskridas. Vi 

rekommenderar att kommunen använder nyttjanderättsavtal istället för servitutsavtal om rättigheten 

ska avse t.ex. tillfälligt arbetsområde.   

- Tillfälligt officialservitut 

Vi anser att ändamål som inte är av stadigvarande betydelse, t.ex. arbetsområde, inte kan tillgodoses 

med ett tillfälligt servitut enligt 7 kap. 1 § FBL och 14 kap. 1 § JB. 
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 Behövs en lagändring för att ge kommunen möjlighet till tillfällig markåtkomst? 

Vi anser att en lagändring är nödvändig för att kunna tillgodose behoven. Det saknas uttryckligt stöd i 

lagstiftningen.  

 Hur skulle en sådan lagändring tänkas se ut?  

 Kan vägledning hämtas för en sådan lagändring från närliggande lagstiftning?  

Lagförslagen presenteras nedan och för det andra förslaget har vägledning hämtats från VägL och 

främst LBJ. För att dessa förslag ska kunna fungera effektivt i praktiken anser vi att en förutsättning är 

att tillfälligt eller tidsbegränsat markreservat läggs ut i detaljplan. Det är av vikt att ett tillfälligt 

markreservat överlappar ett markreservat för slänt i de fall där båda ändamålen är avses inom samma 

område.  

Förslag 1 – Ändring i 7 kap. 1 § FBL  

Förslaget går ut på att undantag från stadigvarande betydelse medges för ändamål som är av angelägna 

allmänna intressen och av tillfällig natur. Detta för att kunna inrätta officialservitut för t.ex. 

arbetsområde vid byggnation av kommunal gata. Följande tillägg till 7 kap. 1 § FBL föreslås:  

7 kap. 1 § FBL 

[…]Servitut får inte bildas för viss tid eller göras beroende av villkor. Dock får 

bestämmas att servitut ska gälla endast så länge ändamålet inte tillgodosetts på annat 

sätt som särskilt anges. Undantag från kravet om stadigvarande betydelse i 14 kap. 1 § 

jordabalken får göras för tillfälligt servitut endast om det tillgodoser ett angeläget 

allmänt intresse och är av tillfällig natur.[…] 

Tillfälliga markreservat bör läggas ut i detaljplan för att få planstöd vid bildande av servitut. 

Förslag 2 – Tillfällig officialnyttjanderätt genom detaljplan  

För att lösa behovet av tillfällig tillgång till mark under byggnation av allmän plats föreslås att 

officialnyttjanderätter kan tillskapas genom detaljplan. Tillfällig nyttjanderätt kan då läggas ut plan 

som tillfälligt eller tidsbegränsat markreservat. Förslaget innebär att ny paragraf bör utformas. 

Följande lydelse föreslås för paragraf i 6 kap. PBL: 

6 kap. x § PBL 

Om mark i närheten av allmän platsmark i en antagen detaljplan avsatts för upplag 

eller liknande ändamål i samband med iordningsställande av allmän plats, skall 

länsstyrelsen på begäran av kommunen besluta att marken får tas i anspråk med 

nyttjanderätt för den tid som angetts i detaljplanen. I samband med beslutet får 

länsstyrelsen meddela de villkor som behövs. 

Vad som sägs i denna paragraf om mark gäller även annat utrymme. 
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9. Förslag på fortsatt arbete 
Under exmansarbetets gång har vissa frågor och aspekter framkommit som inte har ansetts ligga inom 

ramen för examensarbetet. Dessa frågor presenteras i detta kapitel och kan förhoppningsvis ge 

inspiration till framtida examensarbeten. Gemensamt för förslagen på fortsatta arbeten är att de 

behandlar tillfällig rättighet till mark i något avseende. Det har visat sig vara ett outforskat område. 

Utredning av förslag 1 - Ändring i 7 kap. 1 § FBL  

Vi har presenterat ett förslag till lagändring men inte närmare undersökt om det är praktiskt 

genomförbart. Vilka andra prövningar skulle lantmäterimyndigheten behöva ställas inför vid 

inrättande av en rent tillfällig rättighet? Vilka konsekvenser skulle kunna följa av en sådan lagändring? 

Utredning av förslag 2 - Tillfällig officialnyttjanderätt genom detaljplan 

Det förslag som vi presenterat som liknar det förfarande som Trafikverket har vid anläggande av 

statlig väg skulle behöva utredas för att se om det är praktiskt genomförbart. Vilka problem skulle 

kunna uppstå? Hur skulle detta förslag kunna implementeras hos kommuner? En praktik jämförelse 

skulle kunna göras med Trafikverkets arbetssätt.   

Ersättning och intrångsvärdering för tillfälligt officialservitut 

När examensarbetet inleddes var målsättningen att behandla hur ersättning ska bestämmas för 

tvångsvisa, tillfälliga markupplåtelser. Denna målsättning ändrades emellertid i och med att 

markupplåtelsefrågan inte hade tydligt stöd i lag. Ett framtida examensarbete skulle kunna behandla 

frågan hur ersättning ska bestämmas för tillfälliga officialservitut. Intrångsvärdering var ett stort 

problem som framkom under intervjuerna, men har inte behandlats i detta examensarbete.    

Tillfälligt officialservitut i fastighetsregistret 

Officialservitut skrivs in i fastighetsregistret. Det gäller även tillfälliga officialservitut. För att ett 

servitut ska tas bort från registret krävs att någon aktivt kontaktar lantmäterimyndigheten och begär 

det. Problemet är vem som ska åläggas ansvaret att meddela lantmäterimyndigheten om att den 

angivna händelsen inträffat som gjort att det tillfälliga servitutet upphört att gälla. Ett examensarbete 

skulle kunna behandla detta problem, och se om praxis och lösning redan finns.     

Inrättande av tillfällig väg med stöd av LL  

Som i korthet nämnts förekommer det att tillfälliga vägar läggs ut i ledningsrättsbeslut. Dessa vägar 

kan gå över fastigheter som inte berörs av ledningsrätten i något annat hänseende, se figur 9.1.1. 
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Det kan starkt ifrågasättas om det finns stöd i LL för att införa rätt för sådana vägar i ledningsrättbeslut 

på fastigheter som i övrigt inte påverkas av ledningsrätten. Enligt en intervjuad förrättningslantmätare 

förekommer det att ledningsrätt upplåts för en juridisk person och inte för en fastighet. Varken FBL 

eller AL kan tillgodose markbehov för en person, det kan däremot LL.  Därför skulle det vara av 

intresse att titta närmare på hur behovet av tillfälliga vägar skulle kunna tillgodoses när en ledning ska 

uppföras.  

Ska LM få bilda officialnyttjanderätter?  

Som behandlats i detta examensarbete finns tillfälligt behov av mark vid uppförande av olika 

anläggningar. Dagens lagstiftning är bristfällig i de fall när behoven måste tillgodoses tvångsvist. Det 

finns även behov av mark som inte borde tillgodoses med servitut utan med nyttjanderätter. Det vore 

intressant att undersöka förutsättningar och konsekvenser av att möjliggöra för lantmäterimyndigheten 

att kunna inrätta officialnyttjanderätter.  

Studie av de andra nordiska länderna och hur de hanterar frågan om tillfällig markåtkomst 

Examensarbetet har behandlat hur tillfällig markåtkomst kan lösas i Sverige. I början av arbetet 

genomfördes en kortare e-postkorrespondens med sakkunniga i Finland och Norge. Denna del togs 

inte med i examensarbetet på grund av den tidsram som arbetet genomförts inom. Det vore intressant 

med en fördjupad studie hur de nordiska grannländerna ser på frågan och eventuellt löser problemet. 

Nedan återges i korthet vad som framkom från e-postkonversation. 

Figur 9.1.1. Tillfällig transportväg vid anläggande av ledning. Utklipp ur 

förrättningsakt  
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Finland 

Professor Arvo Vitikainen vid avdelningen för Built Enviroment Engineering, Aalto University i Esbo, 

förklarar att enligt den finska fastighetsbildningslagen (12.4.1995/554) är det möjligt att inrätta 

tidsbegränsat servitut enligt stadsplan, som avser ett utrymme för transportbehov (sektion 154).
14

  

Det tidsbegränsade servitutet inrättas till förmån för en kommun, inte en infrastrukturbyggare (sektion 

155). Servitutet tillskapas genom en fastighetsförrättning, och förrättningsingenjören tar det slutliga 

beslutet vad gäller ersättning till parterna (sektion 199).  

Vidare förklarar Prof. Vitikainen att det nyss nämna dock är lite oklart i Finland, då kommuner sällan 

utnyttjar möjligheten att inrätta ett sådant servitut för transportbehov. Istället utgörs det praktiska 

tillvägagångssättet av att överenskommelser träffas mellan kommun, eller infrastrukturbyggare, och 

fastighetsägare vad gäller tillgång till sådana utrymmen och ersättningen för detta.  

Norge 

Håvard Steinsholt vid Norges miljö och biovetenskapliga universitet i Ås gör gällande att 

”arbetsområde” för t.ex. förvaring av maskiner, arbetsbodar, upplag för material m.m. i Norge i 

princip bör vara en del av planen för infrastrukturprojekt. I de flesta fall handlar det om en detaljplan 

baserad på deras plan- och bygglag, men även liknande planer som är baserad på speciallagstiftning 

(väglag, järnvägslag, energilag, m.fl.) kan användas. 

I de flesta fall ges tillfällig tillgång till dessa områden genom överenskommelse med markägare. En 

detaljplan öppnar även upp för expropriation. Om projektet är baserat inom en detaljplan, bestämmer 

planen vilka områden som kan tas i anspråk.   

Ofta behövs ett tidsbegränsat servitut [för arbetsområde]. Vid överenskommelser bestäms ersättningen 

genom förhandling. Vid expropriation bestäms istället ersättningen vid domstol. Ersättningen ska då 

täcka den förlust markägaren lider av att inte ha tillgång till området under perioden. Utöver detta ska 

ersättning utgå för skador både för markägaren (framtida förluster eller kostnader) och på marken 

(försämring av jord, problem med dränering etc.). Den positiva effekten av infrastrukturinvesteringen 

ska, enligt lag, dras av från ersättningen. Men domstolar gör sällan det avdraget. En förväntad 

marknadshyra för att hyra ut det utrymme som behövs som arbetsområde har hitintills inte accepterats 

av domstol. Det enda undantaget skulle vara om en äldre plan skulle möjliggöra sådan ”industriell 

uppläggning”. Generellt sätt är expropriationsprocessen dyr (extremt höga transaktionskostnader). 

Ersättningen är ojämn och svårt att förutse. De ganska otydliga domstolsbaserade principerna och 

ersättningsnivåerna gör till och med att överenskommelser kan bli osäkra och problematiska. 

Väldigt ofta behövs mer utrymme eller upplåtelsen behövs under längre tid än vad som anges i 

detaljplan. Projektet är då beroende av att träffa överenskommelser, eller genomgå en dyr och formell 

ändring av planen (antingen helt ny plan eller mindre ändringar). Det är ett generellt problem att en 

plankarta ofta inte matchar verklighetens byggande (framförallt i det kuperade Norge), men just för 

sådana tillfälliga områden är det ökänt.   

                                                      
14

 Servitutet avser endast transportbehov i form av vägförbindelse, inte arbetsområde. Dagen för ikraftträdande av det 

tidsbegränsade servitut ska bestämmas, och om nödvändigt kan den händelse som avgör utgången av det detta servitut även 

anges. 
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Behovet av tillfällig tillgång till mark kan även uppstå i planeringsfasen (arkeologiska undersökningar, 

provborrning etc.). Formellt sett finns det dåligt med möjligheter att enligt lag få tillgång till mark i 

sådana situationer.  
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Bilagor 
Bilaga I – Frågeformulär för exploateringsavdelning 

Bilaga II – Frågeformulär för lantmäterimyndighet 

Bilaga III – Utkast till förslag om lagändring i 7 kap. 1 § FBL 

Bilaga IV – Huddinge, avtal om slänt och tillfälligt arbetsområde 

Bilaga V – Haninge, släntavtal 

Bilaga VI – Nacka, avtal om tillfällig byggväg 

Bilaga VII – Täby, släntavtal 

Bilaga VIII – Tyresö, släntmedgivande 

Bilaga IX – Tyresö, nyttjanderättsavtal för arbetsområde och tillfällig transportväg 

  



Frågeformular för exploateringsavdelningar 

Bakgrund: Mark tas i anspråk när kommunala gator ska nyanläggas eller breddas 

inom detaljplan. Men vad gäller för sådana markområden som ligger utanför 

själva ”vägbanan”? Dessa områden kan behövas som t.ex. slänt eller som 

arbetsområde/etableringsyta när gatan anläggs. Men arbetsområdena behövs 

egentligen bara tillfälligt under anläggningsfasen och inte när gatan är färdig.       

Markupplåtelse 

1) Ingår ni överenskommelser om tillgång till mark, utanför gatuområdet, 

under byggnadsfasen av kommunal gata, för slänt m.m.?  

 

1.1. Upprättar ni överenskommelser om tillgång till mark, för gatuändamål, 

bara om det är utlagt i detaljplan? (exempelvis i form av z-områden) Vad 

gör ni om behovet finns men området inte är utlagt i detaljplan? 

 

1.2. Ingår ni överenskommelser om tillfällig tillgång till mark, utanför 

gatuområdet, under byggnadsfasen av kommunal gata, för t.ex. 

arbetsområde?  

 (D.v.s. sluter ni avtal om markianspråktagande som inte är permanent?) 

Om nej i 1.2: gå till följdfrågor 

2) Vad kallar ni tillfälligt nyttjande av mark i överenskommelser? 

(Benämning) 

 

3) Hur ofta uppskattar ni att överenskommelser sluts om tillfälligt nyttjande 

av mark jämfört med när tillgång löses tvångsvist? 

 

4) Vad gör ni om överenskommelser om tillfällig tillgång till mark ej kan 

slutas, men behovet kvarstår? 

 

4.1 Är det er uppfattning att det går att tillfälligt upplåta mark tvångsvist 

via en lantmäteriförrättning? 

Följdfrågor 

Om nej i 1.2: Om ni inte möjliggör tillfälliga markupplåtelser, anser ni att det inte finns behov av 

detta (arbetsområden) eller inkluderar ni det ”tillfälliga behovet” i permanenta markupplåtelser? 

Utveckla gärna.  

Öppna frågor  

Behöver ni förklara för fastighetsägare vad det tillfälliga nyttjandet av mark innebär? Vilka frågor kan 

uppkomma?  

Varför har ni arbetsområden som är tillfälliga, varför använder ni inte hela z-området med permanent 

rättighet? 

När sker tillträde till arbetsområdet enligt avtalet? 

Bilaga I 



Vad är förhandlingsbart i avtalet när det gäller arbetsområdena och ersättning för dessa? 

Hur stort anser ni att behovet av arbetsområde är? Skulle ni klara er utan det? 

Utöver arbetsområden längs med gatan, behöver vi områden för att kunna ställa upp byggbodar, 

maskiner, upplag m.m.?  

 

 

 



Frågeformulär för lantmäterimyndighet 

Bakgrund: Det som vi vill prata om är hur mark tas i anspråk när kommunala 

gator ska nyanläggas eller breddas inom detaljplan. Närmare bestämt sådana 

markområden som ligger utanför själva ”vägbanan”. Sådana områden kan 

behövas som slänt eller som arbetsområde när gatan anläggs. Hur kan rättighet 

till sådana områden utformas i förrättningsbeslut då överenskommelse ej har 

kunnat slutas? Och framför allt hur rent tillfälliga behov av mark, som för 

arbetsområden, kan tillgodoses genom en lantmäteriförrättning.     

Markupplåtelse 

1) Har ni fått in ansökan om tillfällig markupplåtelse vid byggnation av 

kommunal gata? Har ni möjliggjort sådana tillfälliga markupplåtelser? 

(D.v.s. ansökningar om markupplåtelser som endast behövs under gatans 

anläggande) 

Om nej i 1: gå till följdfrågor 

Om ja i 1: 

2) Stödjer ni era beslut om tillfällig markupplåtelse på bestämmelser i 

detaljplan? 

 

3) Med vilken rätt eller upplåtelseform upplåts mark tillfälligt? 

 Servitut inom z-område i plan?  

 Annan form av servitut? I så fall vilken? 

 Annan rätt? 

 

4) Vad kallar ni det område som upplåts tillfälligt, i protokoll mm.? 

(Benämning) 

 

5) Vad anger ni i protokoll mm. som ändamål för den tillfälliga 

markupplåtelsen? 

 

6) Vad ingår i rättigheten, vilka befogenheter? 

 

7) Begränsar ni markupplåtelse i tid i förrättningsbeslutet, eftersom det bara 

är tillfälligt? 

Om ja: 

 Hur? 

Om nej: 

 Hur kontrollerar ni att rättigheten upphör? 

 

8) Behöver ni förklara för fastighetsägare vad den tillfälliga markupplåtelsen 

innebär? Vilka frågor kan komma upp? 

Bilaga II 



Följdfrågor: 

Om nej i 1:  

1) Med vilka rättigheter upplåter ni mark för gatufastigheter, t.ex. mark som ska användas som 

slänt? 

 

 

2) Ingår då även utrymmen som bara behövs under gatas anläggande i denna upplåtelse? 

 Hur motiverar ni permanenta markupplåtelser, behovet är ju tillfälligt? 

 

3) Scenario; Ni får ansökan av kommun/infrastrukturbyggare att upplåta rätt 

till mark, som är utlagd i detaljplan, men enbart för tillfälligt användande 

då en gata ska anläggs. Hur skulle ni hantera en sådan ansökan? 

Öppna frågor  

Har du hittat några interna riktlinjer eller hjälpmedel för att lösa frågan om tillfälliga markupplåtelser? 

Tycker ni att det är problematiskt med tillfälliga markupplåtelser generellt? Vad är svårt och varför? 

Saknar ni bättre lagtekniska lösningar? Vilken förändring skulle ni vilja se? 
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Mellan Haninge kommun (org.nr 212000-0084), 136 81 Haninge, såsom ägare till fastigheten 

Haninge Kolartorp 1:185, nedan benämnd Kommunen, och Kent Ove Ingemar Carlsten, 

(pers.nr 640306-0418), Forsavägen 21, 124 32 Bandhagen, och Carl Johan Magnus Sehlström 

(pers.nr 660615-1154), Gräsvretsvägen 13, 136 48 Handen, såsom ägare till fastigheten 

Haninge Kolartorp 1:55, nedan benämnda Fastighetsägaren, har träffats följande: 

 

 
ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

 
 

§ 1 Detaljplan 

 

Till grund för denna överenskommelse ligger förslag till Detaljplan för Kolartorp etapp 3, 

Åsvägen - Bergknallevägen m.fl., nedan benämnd Detaljplanen. 

 

§ 2 Marköverföring 

 

Allmän platsmark 

Fastighetsägaren överlåter härmed, med full äganderätt, till Kommunen ett markområde 

(nedan benämnt Markområdet) om ca 60 kvadratmeter av fastigheten Kolartorp 1:55. 

Markområdet är i Detaljplanen utlagt så som allmän platsmark och ska genom 

fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet Haninge Kolartorp 1:185. 

Markområdet är markerat med ljusgrått på bifogad karta, bilaga 1. 

 

Parterna är medvetna om och godkänner att marköverföringen gäller med de mindre 

avvikelser och justeringar, vad avser Markområdets areal, som kan uppstå i och med 

kommande lantmäteriförrättning. 

 

§ 3 Släntmedgivande 

 

Ett markområde, om totalt ca 120 kvadratmeter, markerat med rött på bilaga 1(nedan 

benämnt Släntområdet), av fastigheten Kolartorp 1:55 är i Detaljplanen utlagt som z-område. 

Fastighetsägaren medgiver härmed Kommunen rätt att inom Släntområdet anlägga och för all 

framtid bibehålla slänt för väg.  

 

För anläggande av slänten äger Kommunen rätt att, inom Släntområdet, ta ned och 

borttransportera samtlig vegetation och övriga tomtanläggningar. 

 

Parterna är medvetna om och godkänner att markupplåtelsen gäller med de mindre avvikelser 

och justeringar, vad avser Släntområdets utformning enligt bilaga 1, som kan uppstå i och 

med kommande lantmäteriförrättning. 

 

§ 4 Nyttjanderättsupplåtelse 

 

Ett markområde, om totalt ca 60 kvadratmeter, markerat med grönt i bilaga 1(nedan benämnt 

Nyttjanderättsområdet), av fastigheten Kolartorp 1:55 är i Detaljplanen utlagt som [z]-

område. Fastighetsägaren medgiver härmed Kommunen rätt att, under utbyggnadstiden av 

den allmänna platsmarken, använda Nyttjanderättsområdet såsom arbetsområde för 

utbyggnadsarbeten inom allmän platsmark samt för anläggande av slänter. Inom 
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Nyttjanderättsområdet äger kommunen rätt att ta ner vegetation och andra eventuella 

tomtanläggningar. Tillträde sker i samband med att detta avtal undertecknats av båda parter. 

 

§ 5 Ersättning och dess erläggande 

 

Mark  

Som ersättning för Markområdet ska Kommunen erlägga 3 000 kronor till Fastighetsägaren.  

 

Slänter 

Som ersättning för Släntområdet ska Kommunen erlägga 600 kronor till Fastighetsägaren. 

 

Erläggande 

Ovanstående ersättningar skall erläggas, till av Fastighetsägaren anvisat konto, senast 30 

dagar efter att förrättning enligt § 7 vunnit laga kraft. Om betalning sker därefter betalas ränta 

enligt 6 § räntelagen från förfallodagen fram till dess betalning sker. 

 

§ 6 Tillträde 

 

Formellt tillträde till Markområdet respektive Släntområdet sker när förrättningen vunnit laga 

kraft. I avvaktan på formellt tillträde har dock Kommunen, eller den Kommunen sätter i sitt 

ställe, rätt att kostnadsfritt disponera respektive område från det att detta avtal undertecknats 

av båda parter. 

 

§ 7 Förrättning 

 

Kommunen ansöker om förrättning för att genomföra marköverföringen enligt § 2 och för 

inrättandet av släntservitut enligt § 3. Fastighetsägaren biträder härmed ansökan. 

 

Kostnader för lantmäteriförrättning ska bekostas av Kommunen. 

 

Denna överenskommelse får ligga till grund för fastighetsbildningsförrättning utan 

sammanträde. 

 

§ 8 Villkor 

 

Denna överenskommelse är till fullo förfallen utan rätt till ersättning för respektive part om 

inte Detaljplanen senare vinner laga kraft i huvudsaklig enlighet med antagandehandling. 

 

§ 9 Vidare överlåtelse 

 

Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av hela eller del av Fastigheten binda ny 

ägare och dennes efterträdare vid denna överenskommelse. 

 

______________________ 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav parterna tagit var 

sitt original och det tredje inlämnas av Kommunen till Lantmäterimyndigheten som grund för 

förrättning. 

 

 

Haninge den      /      2015    

 

 

För Haninge kommun,    

ägare av Kolartorp 1:185 

 

 

 

 

……………………..……………   

Britta Orring       

 

 

……………. den      /      2015  ……………. den      /      2015 

 

 

Ägare av Kolartorp 1:55 Ägare av Kolartorp 1:55  

    

 

 

……………………..……………  ……………………..…………… 

Kent Ove Ingemar Carlsten   Carl Johan Magnus Sehlström 

 

 



 



§ 8 OMRÅDETS SKICK OCH SKÖTSEL  
 
Området upplåts i befintligt skick. Kommunen är skyldig att alltid vårda och underhålla 
nyttjanderättsområdet och anläggningar på området så att fara för person- eller 
sakskada inte uppkommer. Kommunen skall nyttja området så att minsta möjliga 
olägenhet orsakas grannar och övrig omgivning.  
 
 
§ 9 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 
 
Kommunen ska utföra och bekosta de anläggningar som erfordras för att 
nyttjanderättsområdet skall fungera för det avsedda ändamålet. Kommunen förbehålls 
äganderätten till anläggningar som av kommunen redan är uppförda och framdeles 
uppföres på nyttjanderättsområdet under avtalstiden.   
 
 
§ 10 MYNDIGHETSKRAV  
 
Kommunen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på 
nyttjanderättsområdet. Kommunen skall följa alla de föreskrifter som meddelas av 
myndighet eller som följer av lag. 
 
 
§ 11 ANSVAR 
 
Kommunen skall i alla sammanhang svara för skada som härrör från kommunens 
verksamhet på nyttjanderättsområdet.  
 
 
§ 12 SKADESTÅND  
 
Kommunen är skyldig att ersätta skada, som uppkommer på nyttjanderättshavarens 
egendom och för tredje man, på grund av brister i vården, underhållet eller tillsynen av 
nyttjanderättsområdet, anläggningarna på nyttjanderättsområdet eller angränsande 
områden.  
 
 
§ 13 SYN 
 
Syn skall göras av nyttjanderättsområdet i samband med undertecknandet av detta avtal, 
när anläggningsarbetet startar samt efter att återställandet av nyttjanderättsområdet är 
klart. Synen skall genomföras av kommunen tillsammans med fastighetsägaren.  
 
 
§ 14 AVTALETS UPPHÖRANDE  
 
Vid detta avtals upphörande skall kommunen i görligaste mån återställa 
nyttjanderättsområdet i befintligt skick vad avser markförhållanden (med 
markförhållanden avses här gräsmatta eller hårdgjord yta) i den mån det är möjligt utan 
att oskäliga kostnader uppkommer. Eventuella tomtanläggningar har kompenserats 
genom ersättning enligt § 6. Kommunen är skyldig att vid avflyttning återställa området 
fritt från kommunen tillhöriga anordningar i eller över mark.  



 
 
§ 15 VITE 
 
Om kommunen inte bortskaffat byggvägen från nyttjanderättsområdet senast 2 veckor 
efter detta avtals upphörande utgår vite till upplåtaren om xxx kronor per månad till dess 
att nyttjanderättsområdet återställts i enlighet med § 14.  
 
 
§ 16 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
 
Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med tecknande av detta avtal 
eller senare under avtalsförhållandet kommer att registerras i den utsträckning som 
behövs för att kunna fullgöra avtalet på ett ändamålsenligt sätt, såsom avgiftsaviseringar, 
förhandlingar, information och andra åtgärder som hör till den löpande förvaltningen och 
för att kommunen skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Även personuppgifter som 
inhämtas från annan än fastighetsägaren kan komma att registreras. Det kan också 
förekomma att personuppgifter för angivet ändamål registerras hos entreprenör som 
utför arbete på kommunens uppdrag samt hos andra företag och organisationer som 
kommunen samarbetar med i och för sin förvaltning.  
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information och 
rättelse av de personuppgifter som registrerats. Ansökan om detta skall göras till 
kommunen. 
 
§ 17 VILKOR  
 
Om nyttjanderättsområdet inte skulle behövas för arbetet med Vikingshillsvägen har 
kommunen rätt att säga upp detta avtal utan att någon ersättning utgår.  
 
 

 

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav kommunen och upplåtaren 
tagit var sitt. Nacka den Nacka den För Nacka Kommun  
 
Nacka 2011-xx-xx   Nacka 2011-xx-xx 
För NACKA KOMMUN   För  
 
............................................  ................................................ 
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