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for

Examensarbetetbehandlar hur starkstrdmsledningar upplits och hur de kan
upplitas i tredimensionella fastigheter. Det ?irskrivet av Oskar Berglund och
Mattias Sjiiberg som ?irstudenterpe Lunds tekniskahdgskola.Iddn till
examensarbetet
kommer frin E.ON Eln?itSverigeAB och E.ON SverigeAB.
F6ljandeliagor har lyfts fiam och besvaratsi examensarbetet.
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Vilka r?ittsliga metoder finns fiir att ge rett att anlagga och bibehilla
elektriska starkstrdmsledningar i tredimensionella fastigheter?
Hur Engt stracker sig natagaresskyldighet att ansluta tredimensionella
fastigheter?
vid nybildning av
Hur behandlasriittighetertill starkstrdmsledningar
tredimensionellafastigheter?
Har nigon praxis fiir hur elektriska starkstriimsledningar behandlas av
lantmiilerimyndighetenvid nybildning av tredimensionellafastigheter
utarbetats?

Examensarbetetsmetod har varit litteraturstudier, interyjuer med sakkunniga
inom fastighetsratt och ellagstiftning samt en understikning av hur
starksfomsledningar behandlats i de tredimensionella fiin?ittningar som
genomftirts under irer' 2004 till2006.
Sedan2004 gar det att bilda tredimensionellafastighetervilket matjliggjordes
En tredimensionell
efter tilhgg i jordabalkenoch fastighetsbildningslagen.
fastighet utgdrs av en sluten volym, exempelvis ett viningsplan i en byggnad
eller en gingbro mellan tvi byggnader. Vid fastighetsbildningen ska
fiiratningslantmataren skapa nddv?indigarAttigheter sa att den
tredimersionella fastigheten kan fungera pi ett tillfredstiillande s5tt. I detta
ingar att rafiigheter ftir elftirsdrjning skapas.
Enligt ellagen lar starkstrdmsledningar inte anbggas eller drivas utan tilbtand
fren natm).ndigheten genom si kallad nZitkoncession.Med tillstendet fiiljer
ocksa en skyldighet och en ensamr?ittfijr natagaren att atverfijra el till
elanviindare inom koncessionsomredet.I lagstiftningen benamns detta som
dverfiiring ftir annansriikning vilket ocksi medfijr att niitbolaget ska dverftira
el frin den elleveranttirsom den anslutnev?iljer.I vissa fall fir el6verliiras
utan koncession. Det galler bland annat fitr n?itpi eller inom byggnad. I dessa
fall kan dverfiiring av el fiir amans riikning uppkomma di anslutningspunkten
befinner sig i en av iastighetema och vidareleverens av el sker via ett intemt
nat till den andra iastigheten.
En natagare med koncession har anslutningsskyldighet vilket inneb?iratt
n?lt?igarenhar skyldighet att ansluta eleldriska anl?lggningarvia en
anslutningspunkt om elanviindare beg?irdet. Anslutningsskyldigheten gAller
aven ftir tredimensionella fastigheter vilket medfijr att n?itbolagenfran att
tidigare ha arbetat genom att anl?iggaledningar i mark fram till fastigheter och
byggnader fltt ett utokat ansvar som kan galla aven inom byggnader i hiijdled

att uppleta
Examensarbetetvisar att det finns f)Ta olika rattsliga metoder
Dessaer
fastigheter'
tredimensionella
inom
elektriskastarkstrdrnsledningar
och ledningsratt'
a\,talsservitut,otficialservitut, gemensamhetsanlaggning
kan tillampas fttr
gemensamhetsanlaggning
och
antalsservitut
Officiahervitut,
fiir netagare
rattigheter
medan
atl reglerariittigheter mellan fastighetsagare
och ledningsratt'
reslerasmed a!'talsservitu{
till en
Elinstallationerutg6r byggnadstillbehitroch sadanager inte att dverlora
annanfastighet.Delas en byggnadav flera fastigheterh6r elinstallationema
att
till den del-av byggnadensom ingir i respektivefastighet'Delta innebar
endast
ovan
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som
t"aningu. to- up;ats genomde upplAtelseformer
av
g"i .aiigll"ttttuuur"n en dispositionsrattoch inte ett totalt ianspri'ktagande
installationerna.
var att granskasamtligatredimensionella
Milsiittningen i examensarbetet
under aren 2004 till2006 och med fokus
genomfiirts
som
i"rtintr"trUitaningu.
i dessaAntalet
behandlats
oAhir elekrriska-srarkstrornsledningar
periodentill 132 s1'Av
under
uppgir
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fiinattningen. Utsorteringenledde {iam till 23 st
underlageti undeniikningen.
Examensarbetet visar att den vanligaste metoden att upplita elektriska
frin anslutningspunkttill fastighetsgransar genom
starkstr6msledningar
18 av-dessaar
servitutvilket anvantsi 20 av de 23 litrrattningar som studerats
till?impasi
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har i examensarbetet
De olika kombinationernaav rattighetsupplatelser
anviinds Itir att klassa lorrattningar i olika tlpfall Tlpfall I som karaktiiriseras
och ledningarfrjn
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i
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i
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anslutningspunkten
ingSr
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gang"r.
I
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it
och i en del fall ar det oklart.
Nason tvdlis praxis har inte hittats ftir hur elektriskastarkstr6msledningar
vidnybildning av tredimensionellafastigheteri examensarbetet'
beh"andlas
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