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Abstract 

Today there is perceived problems regarding enumeration of compensation in 

connection with premature access. New players who use Utility Easements Act have 

entered the market, with the vast expansion of broadband. This has led to new needs 

and problems related to access. 

 

The purpose of this work is therefore to investigate and analyze how the situation 

looks today. To finally come up with reviews and solutions to the situation, and if 

possible, suggest legislative changes and legal applications that is better adapted to 

the current situation. 

 

The methodology used, can best be summed up in a legal and qualitative process, 

where the starting point been court cases, ordinances and preliminary work. Later on, 

interviews of people with extensive practical experience in the field were made. To 

get their feedback and testing ideas and thoughts that had arisen during the process, 

these interviewees were also given the opportunity to provide comments and 

questions that they found interesting. 

 

The conclusions made in the work is partly about broadband operators conceive 

contested time , in connection with an premature access , which is perceived 

unnecessarily long and it is considered to be a barrier in their deployment of 

broadband. This has been considered, but where the actual core of the problem is 

believed to lie, is in the lack of coordination and real estate legal knowledge among 

these actors. Answer to the question when the valuation date occurs has also been 

made, mainly through various court cases establishing that it is when the decision on 

admission is taken or when the land with another right expires. That is, if a land right 

expires on 1'e January, then the appraisal date is January 2'e, although decisions on 

access were the 1'e February. 

 

Furthermore, conclusions has been made about how enumeration of that has not been 

paid in connection with a premature access should be made. There is a link between 

the current practices of enumeration, with the addition of the rules of the Interest Act, 

which has to do with the now removed presumption rule. There for a recommendation 

is made that a different index is inserted , which better takes into account property 

value changes since the time of valuation .Conclusions on the amount of the advance 

and what is an insignificant advance have also been made. The question of what is an 

insignificant advance have been appropriate to, instead of, as in the current situation 

be a floating amount, be set as a minimum amount on a fixed percentage of the base 

amount. Thus a fixed minimum amount , like that found in legislation regarding the 

payment of compensation for cooperative land under Real Property Formation Act 

6:6. Furthermore, conclusions have been made about the size of the advance. From 

the legislative history it’s has been noticed that compensation that easily can be 

calculated in advance with the help of stencils or other accepted knowledge, should 
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be paid in advance. To ensure that largest possible part of the compensation be given 

as an advance.  
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Sammanfattning 

Det finns i dagsläget upplevda problem gällande uppräkning och ersättning i samband 

med förtida tillträde. Nya aktörer som nyttjar ledingsrätt har tillkommit, i och med 

den kraftiga utbyggnaden av bredband, vilket också har lett till att nya behov och 

problem i samband med tillträde.  

 

Syftet med arbetet är bland annat att utreda och analysera reglerna och tillämpningen 

av förtida tillträde idag. För att slutligen komma med omdömen och lösningar på 

situationen, och om möjligt ge förslag på lagändringar och rättstillämpningar som på 

ett bättre sätt skulle vara anpassad till dagens situation. 

 

Den metod som arbete utgått från, kan bäst sammanfattas i en juridisk och kvalitativ 

process, där utgångspunkten varit rättsfall, förrättningar och förarbeten. Sedan har 

intervjuer av personer med stor praktisk erfarenhet inom området gjorts, för att få 

deras synpunkter och testa idéer och tankar som uppstått under arbetets gång. Dessa 

intervjupersoner har även getts möjlighet att ge synpunkter och bidra med 

frågeställningar som de funnit intressanta. 

 

De slutsatser som görs i arbetet handlar dels om att bredbandsaktörer ser 

överklagadetiden, i samband med ett förtida tillträde, som onödigt lång något som 

anses utgöra ett hinder i deras utbyggnad av bredband. Något som vi beaktar, men där 

problematikens egentliga kärna främst tros ligga i en bristande samordning och 

fastighetsrättslig okunskap bland dessa aktörer. Svar på frågan när värdetidpunkt 

uppstår har också funnits, främst genom diverse rättsfall som fastställer att det är när 

beslut om tillträde tas eller då markanvändning med ett annat avtal upphör. Det vill 

säga om ett markavtal löper ut den 1:a januari, så blir värdetidpunkt den 2:a januari 

även om beslut om tillträde togs den 1:e februari. Vidare har slutstatser dragits om hur 

uppräkning av ej utbetalad ersättning i samband med ett förtida tillträde skall ske. Där 

en koppling mellan nuvarande praxis med uppräkning, förutom de regler som finns i 

räntelagen, går att göra med den nu borttagna presumtionsregeln. Vilket gör att en 

rekommendation om annat uppräkningssätt mellan tillträde och ersättnings 

erläggande bör införas i FBL, AL,LL och ExL. 

 

Slutsatser om förskottets storlek och om vad som är ett obetydligt förskott har också 

dragits. Hur stort förskottet skall bli har det ur förarbetena kunnat utrönas att ett 

belopp som lätt kan beräknas på förhand med hjälp av schabloner eller annan 

vedertagen kunskap, också skall göras. Detta för att en så stor del som möjligt av 

ersättningen skall ges i form av ett förskott.  

 

I frågan om vad som är ett obetydligt förskott har det funnits lämpligt att, istället för 

som i dagsläget vara ett godtyckligt belopp, uttrycka en minimigräns som en fast 

andel av prisbasbeloppet. Alltså ett fixerat minimibelopp, likt den som finns i 

lagstiftning kring utbetalning av ersättning för samfälld mark enligt FBL 6:6.  
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts vid Fastighetsvetenskap på Lunds Tekniska 

Högskola. Med detta arbete avslutas vår civilingenjörsutbildning i lantmäteri. 

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Fredrik Warnquist för vägledning och goda 

idéer under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer som har låtit sig intervjuas i 

samband med arbetet och givit oss goda synpunkter och funderingar.  

  

 

Lund den femte juni 2014 Peter Lindkvist och Patrik Strömgren. 
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Beskrivning av viktiga begrepp 

 

Värdetidpunkt  Värdetidpunkten är ett viktigt begrepp när man talar om 

ersättningen. Den värdetidpunkt som är intressant i detta 

arbete, som rör förtida tillträde, är den värdetidpunkt som i 

lagen används för att definiera tidpunkten när tillträde anses har 

gjorts.
1
 Varför värdetidpunkten är viktig beror på att 

beräkningen av räntan börjar i och med värdetidpunkten. I 

arbetet kommer begreppet värdetidpunkt att tas upp i ett par 

rättsfall som belyser dels hur lagen ser på värdetidpunkten och 

dels hur man i praxis ser på när värdetidpunkten infinner sig. 

 

Särskilda  Särskilda omständigheter är ett begrepp som återfinns 

omständigheter i kraven för att förtida tillträde skall kunna ges enligt FBL 

5:30a och genom hänvisning i AL och LL. I ExL återfinns ett 

liknande krav; väsentlig betydelse, som i sin användning har 

samma betydelse som särskilda omständigheter.  

Begreppet utreds genom både intervjuer och i rättsfall, för att 

kunna utröna betydelsen av detta begrepp.  

  

                                                      
1
 ExL 4:4, Zeteo: Lagkommentar till ExL 4:4   
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1 Inledning 

1.1.1 Bakgrund 

I Svensk lagstiftning är grundregeln att en fastighetsägare som tvångvis blir av med 

mark så skall ersättning utgå före eller i samband med att tillträde sker. 

Förtida tillträde är ett undantag från denna regel, som ger en tillträdande part 

möjligheten i fall av tvingande markåtkomst, att kunna ta marken i anspråk innan 

någon ersättning utgått. Möjligheten till förtida tillträde finns i flera lagrum som 

reglerar markfrågor. I dagsläget ansöks och ges dock flest förtida tillträden genom 

LL, vilket gör att det är främst LL som är i fokus. Viktigt att ha i åtanke är att i alla 

fall av förtida tillträden likt alla former av expropriation är att det rör sig om icke 

frivilliga transaktioner. Därför är det, viktigt att människor som blir utsatta inte skall 

lida en större ekonomisk skada än vad som är absolut nödvändigt. Vårt arbete tar 

därför sikte på att denna skada skall begränsas på ett effektivt sätt, det vill säga på ett 

sådant sätt att skadan begränsas utan att nämnvärt försvåra hanterandet av processen. 

Arbetet kan ses som en inledande studie, där mer arbete finns att göra, dels för att 

undersöka förhållandena mer ingående, så väl som att utforma förslag som grundar 

sig på avvägningar mellan teoretiska krav och praktiska möjligheter. Frågan är 

dessutom aktuell då utbyggnaden av el- och bredbandsnätet är i fokus idag. I åtanke 

ligger då främst anpassningen av det svenska elnätet till förnybar energi som ställer 

nya krav på elnätet, samt skapandet av en gemensam elmarkanad inom EU samt den 

nationella utbyggnaden av bredband. 

  
1.1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att göra en genomgång av reglerna kring förtida tillträde och 

ersättning i de olika markåtkomstlagarna. Vi vill även undersöka om 

rättstillämpningen stämmer väl överens med lagstiftarens intentioner. Dessutom vill 

vi se hur tillämpningen av dessa lagar stämmer överens med övriga lagar som 

behandlar markåtkomst. Slutligen vill vi komma fram till om lagarna fungerar bra, 

eller om de inte gör det ge förslag på hur man kan komma till rätta med dessa 

problem. Detta görs för att det sedan lagarnas tillkomst på 70-talet tillkommit nya 

typer av ledningar samt att nya privata aktörer nyttjar lagstiftningen, varför det är 

lämpligt att göra en översyn av reglerna. 

 

1.1.3 Metod 

Arbetet inleds med en genomgång av de lagar som tar upp förtida tillträde och 

ersättning. Där med kommer FBL, AL, LL och ExL att studeras närmare. Även andra 

lagar som Väglagen och Miljöbalken har använts som jämförelse, för att se om, och i 

så fall varför, reglerna kring tillträde och ersättning ser olika ut i de olika lagarna.  

För att skapa en bild av lagstiftarnas tankar och intentioner har propositionerna 

bakom lagarna studerats och utvalda delar av dessa har använts, dels för att beskriva 

lagens framkomst, men också för att belysa vissa specifika kommentarer ifrån 

materialet som är intressanta för arbetet. Dessutom har rättsfall studerats för att ge en 

bild av hur praxis ser ut vid användningen av lagarna. Förrättningar har gåtts igenom, 

detta för att se hur tillämpningen av lagarna går till.  
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De rättsfall och förrättningar som används i arbetet är på inget sätt de enda som tar 

upp frågorna kring förtida tillträde och ersättningar. Vi har valt ut de rättsfall vi ansett 

vara intressant från Zeteo, samma processes har gjorts i lantmäteriets 

rättsfallsregister. Dessutom har material blivit skickade till oss från olika lantmätare i 

landet som ansåg att dessa var intressanta och aktuella. En genomgång har gjorts och 

långt många fler rättsfall och förrättningar har studerats, än som presenteras i arbetet. 

De som är med, är det av den anledningen att de kan säga något specifikt om någon 

av de frågor som ställs i arbetet. Bortvalda rättskällor är borttagana, för att de inte 

ansetts tillföra arbetet något specifikt. Intervjuer kom också att användas för att se hur 

de olika parterna som använder sig av lagarna, tolkar dem och vad de har för åsikter 

om dem. Urvalsprocessen av dessa personer har varit dels genom rekommendationer 

ifrån tidigare intervjuer och genom direkt kontakt med organisationer som ansetts 

intressanta att tillfråga och representerar en viss intressegrupp, samt har stor 

fackkunskap inom ämnet. 

 

1.1.4 Frågeställning 

 Frågorna som detta arbete har till syfte att svara på är: 

 

1. Hur ser reglerna kring förtida tillträde ut, i de olika lagrummen som ger 

möjlighet till förtida tillträde?  

2. Finns det skillnader mellan lagtext och rättstillämpning? 

3. Hur upplever de olika parterna, som berörs av reglerna, att tillämpningen av 

reglerna fungerar? 

4. Hur ser förskottutbetalningen idag, skiljer sig praxis från teori?  

5. Motsvarar uppräkningen av ersättningen, den faktiska värdeförändringen 

mellan tillträde och erläggande? 

6. Är överklagandetiden ett reellt problem vid förtida tillträde, och i så fall 

varför? 

7. Finns det en samordningsproblematik mellan ledningsrättshavare? 
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2 Studium av offentligt tryck och intervjuer 

I kapitlet kommer varje lagrum separat genomgås, för att sedan avslutas med en 

jämförelse. Vidare kommer två olika sorters tillträden presenteras, förtida tillträde och 

preliminärbeslut. Den väsentliga skillnaden mellan förfaranden i juridisk mening är 

framförallt att ett beslut om förtida tillträde tas utan att något markåtkomstbeslut 

(fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsbeslut) tagits, till skillnad från 

preliminärbeslut som innebär att markåtkomstbeslut har tagits, men ersättningsfrågan 

tas i efterhand. Senare i arbetet kommer vi dock benämna båda som förtida tillträde, 

detta för att effekten av besluten blir de samma. Det vill säga markåtkomst utan att 

fullständig ersättning erlagts. Dessutom kommer förrättningsexempel presenteras, 

som visar på där tillträde och ersättningsbeslut tagits på ett bra sätt. 

 

En grundregel som är viktig att ha i åtanke när man talar om expropriation, är den 

regel som finns i Regeringsformen 2:15 2 st; 

 

”Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin 

egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också 

vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller 

byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till 

värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som 

anges i lag.”
2
 

 

2.1 Beskrivning av fastighetsbildningsprocessen och genomgång 
av lagrum  

En normal lantmäteriförrättning går till så att en ansökan om exempelvis 

fastighetsbildning, eller ledningsrätt, inkommer till LM, det vill säga 

lantmäterimyndigheten, från en sökande part. LM behandlar sedan frågan enligt 

yrkandet i ansökan. I normalfallet fattas sedan beslut såsom ersättningsbeslut, 

tillträdesbeslut etc., och förrättningen avslutas. Tillträdesbeslutet är i den normala 

förrättningen beroende av att en ersättning är erlagd, eller att ersättningsbeslut är 

taget. Det är undantaget ifrån denna regel och normalfallet som kapitlet nedan tar 

sikte på att förklara. Dessutom görs jämförelser med annan liknande lagstiftning, där 

pågående markanvändning ändras på grund av ett myndighetsbeslut. 

 

 

2.1.1 Fastighetsbildningslagen 

Normalt tillträde  

Vid ett normalt förfarande så sker tillträde den dagen som lantmäterimyndigheten 

bestämmer. Innan tillträdet får ske, skall fastighetsbildningsbeslutet ha vunnit laga 

                                                      
2
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kraft.
3
 Om inget beslut om tillträde tas blir tillträdet den dag då uppgifterna förs in i 

fastighetsregistret.
4
  

 

Tillträdet får bestämmas till ett senare tillfälle, dock ej till en senare tidpunkt än ett år 

efter det att uppgifterna har införts i fastighetsregistrets allmänna del. Särskilda skäl 

kan dock föranleda att tillträde får ske senare.
5
 Enligt propositionen går det att se att 

det rör sig om säsongsbetonat arbete eller liknande skäl, även inväntande av att en 

plan skall vinna laga kraft, kan tänkas vara ett sådant särskilt skäl som föranleder 

senare tillträde.
6
 

 

Vid tillträdet utgår kompensation i form av mark för egendomen som tillträds, om 

inte det går eller om marken inte motsvarar värdet av marken som avträds skall även 

ekonomisk kompensation i form av pengar utgå. Detta för att den avträdande skall 

vara i samma ekonomiska situation som innan.
7
 Dessutom skall det om 

fastighetsbildingen sker under expropriationsliknande omständigheter ett tillägg på 

25% göras, om inte ett vinstfördelningsfall föreligger då skall ej ett 25% tillägg på 

ersättning göras.
8
 Vinstfördelning innebär att vinsten efter avdrag för alla 

investeringar som gjorts skall delas lika utifrån andelen bidragen mark som parterna 

presterat. 

 

Förtida tillträde  

Vid ett förtida tillträde ges sökande rätten till att tillträda egendomen innan själva 

beslutet om fastighetsbildning har vunnit laga kraft. För att detta skall kunna 

genomföras krävs dock att kriterierna nedan är uppfyllda.  

 

Ett av kriterierna är att särskilda omständigheter skall föreligga.
9
 Vad som menas med 

särskilda omständigheter, ges utifrån propositionen där skäl som att omständigheterna 

som föranleder det förtida tillträdet inte kommer att ändras.
 10

 Det vill säga, att det är 

inte är troligt att vid ett överklagande, att beslutet om fastighetsbildning kommer att 

ändras. Även vid fastighetsreglering i plangenomförande syfte så föreligger sådana 

särskilda omständigheter som kan motivera ett förtida tillträde enligt denna lag. I 

hovrättens skäl i NJA 1985 s 676, kan man se att hovrätten konstaterar att 

motionsspår, inte är ett sådant ändamål som är en särskild omständighet. Ytterligare 

ett kriterium för att kunna besluta om förtida tillträde, är att 

fastighetsbildningsbeslutet skall kunna överklagas särskilt.
11

  

                                                      
3
 FBL 5:30 1 st 

4
 FBL 5:30 2 st  

5
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6
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7
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9
 FBL 5:30 a 1 st 1 men. 
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Själva beslutet om förtida tillträde kan överklagas under fyra veckor från det att beslut 

har tagits, överklagan skall ske till lantmäterimyndigheten i skriftlig form.
12

 

 

Preliminärbeslut FBL 4:25 

Preliminärbeslut eller rättare sagt preliminärfråga, innebär att värdering eller andra 

tekniska göromål kan förläggas till efter att fastighetsbildningsbeslutet har tagits. 

Kravet för ett sådant förfarande, är att det är lämpligt.  Denna lagregel återfinns i 

FBLs 4:25 3st (fr.o.m. den 1 juni 2014, återfinns lagregeln i FBL 4:25 a), regeln 

infördes för att underlätta fastighetsbildningsprocessen i fall då just värdering och 

tekniska göromål kan vara svåra att avgöra innan fastighetsbildningsbeslutet är taget 

och det står klart att åtgärden skall utföras, och hur den kommer att utföras. 

Förutsättning för att kunna lägga ersättning eller andra göromål som preliminärfråga, 

är att fastighetsbildningsbeslutet skall kunna överklagas särskilt.
13

    

 

Delbeslut FBL 4:25  

I FBL 4:25 3 st. 2 men. finns möjligheten till så kallat delbeslut, som innebär att 

fastighetsbildningsbeslutet delas upp i flera delbeslut, exempelvis först 

avstyckningsbeslut och sedan fastighetsregleringsbeslut för att avslutas med ett 

avslutningsbeslut. Möjligheten till delbeslut finns för att kunna utnyttjas under en 

förrättnings fortskridande om förrättningsmannen finner det lämpligt. Dock under 

förutsättningen att tillståndsfrågan är särskilt avgjord. (Tillståndsfrågan; att 

fastighetsbildningens giltighet är avgjord på förhand, innan olika arbeten med 

förrättning har påbörjats).
14

 Detta innebär att delbeslut som tas utan att 

tillståndsbeslutet har avgjorts, inte kommer att bli slutligt gällande, och ett sådant 

delbeslut får inte överklagas särskilt.  

(För motiv se kap 2.4.6) 

 
 
Figur 1 Tidsvinster 
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 FBL 15:3 
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 FBL 15:3 
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Ovan i figur 1, presenteras grafiskt vilka tidsvinster som kan göras med de olika 

tillträdena utan att ersättning är erlagd. Viktigt att förklara är att förtida tillträde även 

går att söka på ett preliminärbeslut. Anledningen till detta, är att det förtida tillträdet 

syftar till att få tillträde utan att ett markåtkomstbeslut är taget. Preliminärbeslut 

innebär helt enkelt att markåtkomstbeslutet är taget, men utan att ersättningsbeslutet 

har tagits. 

 

Förskott 

Lantmäteriet kan föreskriva att den tillträdande parten skall utge ett förskott på den 

slutliga ersättningen. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda för att detta skall 

kunna ske. Ett av kriterierna är att det inte är uppenbart att ersättningen som skall 

erläggas av den tillträdande med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir 

obetydlig.
15

 Vidare anges att tillträdare, frånträdare eller annan som berörs, måste 

yrka på att förskott skall utgå.
16

   

 

Dessutom skall lantmäterimyndigheten föreskriva att den tillträdande skall ställa en 

säkerhet hos länsstyrelsen, för den ytterligare ersättningen plus ränta, samt möjligt 

skadestånd, som kan komma att utgå, om fastighetsbildningsbeslutet eller beslut om 

tillträde ändras.
17

 Hur säkerheten hanteras framgår av reglerna i ExL 7 kap 7-8§§.  

Lantmäterimyndigheten anger också en tidfrist inom vilken den tillträdande har på sig 

att ställa säkerhet och utge förskott, innan tillträde till egendomen ges. Om detta inte 

görs inom angiven tid så är medgivandet till förtida tillträde förfallet. Detta innebär 

alltså att tillträde i så fall först får ske efter det att fastighetsbildningsbeslutet har 

vunnit laga kraft. 

 

Om säkerhet ställs och förskott betalts inom angiven tid så kan den tillträdande 

utnyttja det förtida tillträdet innan beslut om förtida tillträde vunnit laga kraft.
18

 Om 

förskott bestämts, så får den slutliga ersättningen ej bestämmas till ett lägre belopp än 

förskottet. Detta under förutsättning att tillträde har skett, eller att förskott redan 

utbetalats.
19

 Det vill säga om den verkliga skadan blir lägre än den redan utbetalade 

ersättningen sker ingen återbetalning. 

 

När ersättning utöver förskottet ska betalas, eller om inget förskott har betalas ut, 

skall en ränta utgå enligt räntelagen 5§, där räntan på ersättningsbeloppet skall räknas 

från tillträdestidpunkten fram till dess att ersättningen erläggs, eller till slutdatum för 

betalning.
20

 Har betalning ej skett på slutdatum för ersättning skall en så kallad 

dröjsmålränta istället räknas utifrån räntelagen 6§.
21

 Även en uppräkning görs för att 

korrigera penningvärdets förändring, det vill säga, man gör en uppräkning utifrån 
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förändringen av konsumentprisindexet under perioden från tillträdestidpunkten till 

dess att ersättningen erläggs.
22  

 

Noteras bör också att räntan utifrån räntelagens 5 § så väl som 6 §, inte ska räknas 

som ränta på ränta.
23

 Det som sker vid beräkning av räntan, är att för varje ränteperiod 

räknas en ersättning ut som baseras på den totala ersättningen och vad räntan har givit 

för ersättning, dessa delersättningar läggs inte till den totala ersättningsposten som går 

in i nästa ränteperiod utan dessa delersättningar läggs på det ursprungliga 

ersättningsbeloppet när den slutliga ersättningen erläggs.  

 

Ersättning År 0 = 100 000 kr.  

År 5 har KPI totalt sätt ökat med 10 %, alltså ersättning uppräknad = 110 000 kr  

Ersättningspost år 1 = 110 000 * 5 % (referensränta (3 %) + 2 %) = 5 500 kr 

Ersättningspost år 2 = 110 000 * 6 % (referensränta (4 %) + 2 %) = 6 600 kr 

Ersättningspost år 3 = 110 000 * 4 % (referensränta (2 %) + 2 %) = 4 400 kr 

Ersättningspost år 4 = 110 000 * 5 % (referensränta (3 %) + 2 %) = 5 500 kr 

Ersättningspost  år  5  =  110 000   * 5 %    (referensränta  (3 %)  +  2  %)   = 5 500  kr 

                                             Delersättningar totalt = 27 500 kr 

Total ersättning år 5 blir: 110 000 + 27 500 = 137 500 kr 

 

2.1.2 Ledningsrättslagen                 

I ledningsrättsförrättningar är det ofta är svårt att känna till skadan i förväg, då det är 

först efter att åtgärden är utförd som man kan avgöra vad som har hänt, samtidigt är 

det ofta är flera fastigheter inblandade, vilket komplicerar förtida uppskattningar av 

eventuella skador. Förutom det vanliga tillträdet där ersättning är erlagd innan 

tillträde får ske, lagen ger därför möjlighet till två typer av förtida tillträde, 

preliminärbeslut och förtida tillträde.  

 

Normalt tillträde  

Vid normalt tillträde skall ersättningen enligt LL 13§ vara betald innan eller samtidigt 

som ledningsbeslutet vinner lagakraft.
24

  För beräkning av ersättningen som skall utgå 

hänvisar man till ExL 4 kap.
25

 Ersättningen skall motsvara den 

marknadsvärdeminskning som sker på fastigheten. Detta för att den avträdande skall 

vara i samma ekonomiska situation som innan. Dessutom skall ett tillägg på 25% 

göras som kompensation för att marken tas med tvång.
26

 Ersättningen skall vara 

erlagd inom tre månader från det datum ledningsbeslutet vunnit laga kraft.
27
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Förtida tillträde  
Vid förtida tillträde enligt LL 25 a § brukas de tidigare beskrivna reglerna om förtida 

tillträde enligt FBL. Detta innebär att samma kriterier som presenteras vid förtida 

tillträde enligt FBL 5:30 a, skall vara uppfyllda även i denna lag. Det vill säga att 

särskilda omständigheter skall föreligga. Samt att det är ledningsbeslutet som skall 

kunna överklagas separat och inte fastighetsbildningsbeslutet. 

 

Enligt LL 25 a § så tillämpas samma regler som i FBL för ersättning vid förtida 

tillträde. Alltså är även ersättningsreglerna vid förskott desamma i LL som de i FBL 

med det viktiga utantaget, att mark aldrig kan utgöra ersättning.
 28

  

 

Hur förskottet skall betalas baseras på samma regler som när tillträde sker enligt FBL, 

det vill säga vid överenskommelse behöver inget förskott erläggas och om 

överenskommelse inte nås kan lantmäterimyndigheten ändå besluta om förtida 

tillträde och om någon part yrkar på förskott skall sådant utgå, under förutsättning att 

inte förskottets storlek anses obetydligt.  

 

Preliminärbeslut 

Preliminärbeslut tas då ersättningsfrågan kan vara svår att avgöra innan 

ledningsåtgärd har utförts. Det kan även vara att förhandlingarna med fastighetsägare 

som blir belastade av ledningsåtgärden drar ut på tiden, vilket gör att möjligheten till 

tidsvinst är stor om ett tillträde innan ersättningen blivit fastställd kan fås. Kriterier 

för att kunna genomföra förrättningen på detta vis, är att parterna är överens om att 

tillträde får ske utan att ersättning har blivit erlagd.
29

 Förskott kan även bestämmas av 

lantmäterimyndigheten efter att tillträde har skett, om någon sakägare begär det.
30

 

Lantmäterimyndigheten får dock även utan medgivande bestämma att tillträde får ske, 

under förutsättning att ett förskott fastställts och erlagts. Ett undantag ifrån denna är 

regel är då skadan av intrånget bedöms obetydlig, tillträde medges då utan att förskott 

utgår.
31

 Vid beslut om förskott anges också ett slutdatum för när förskottet skall vara 

erlagt, sker inte detta får tillträde inte ske innan ersättningen enligt LL 13§ har 

erlagts.
32

 I övrigt gäller samma regler om förskott som i FBL och ExL, det vill säga 

om förskott är erlagt kan den slutliga ersättningen inte bli lägre än det redan 

utbetalade.
33

 Värdetidpunkten blir också det datum då tillträdet skedde. Säkerhet skall 

även ställas för obetalda ersättningsposter.
34

 

 

2.1.3 Anläggningslagen 

I anläggningsförrättningar kan det vara svårt att känna till skadan i förväg, då det är 

först efter att åtgärden är utförd som man kan avgöra vad som har hänt, samtidigt är 

det ofta är flera fastigheter inblandade, vilket komplicerar förtida uppskattningar av 
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eventuella skador. Förutom det vanliga tillträdet där ersättning är erlagd innan 

tillträde får ske, ger lagen därför möjlighet till två typer av tillträde utan att ersättning 

är erlagd, det vill säga förtida tillträde och preliminärbeslut. 

Normalt tillträde  

I normalfallet skall ersättningen enligt AL 13§ vara erlagd i samband med att 

anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.
35 Enligt anläggningslagen skall 

ersättningsreglerna från FBL 5kap 10-12 §§ användas.
36 Dessutom skall det, om 

fastighetsbildingen sker under expropriationsliknande omständigheter, göras ett 

tillägg på 25 % som kompensation för tvångsåtgärden.37 I de flesta fall skall 

ersättning ses som ett skadeståndsfall, men i fall då mark kan tas i anspråk enligt PBL 

skall vinstfördelning göras.
38

 Ersättningen skall vara erlagd inom tre månader från det 

datum anläggningsbeslutet vunnit laga kraft
39. 

 

Förtida tillträde 

Vid förtida tillträde enligt AL 27 a § hänvisas man till de tidigare beskrivna reglerna 

om förtida tillträde enligt FBL 5:30a. Det vill säga att särskilda omständigheter skall 

föreligga, samt att det är anläggningsbeslutet som skall kunna överklagas och inte 

fastighetsbildningsbeslutet.  

 

Enligt AL 27 a § tillämpas samma regler som i FBL för ersättning vid förtida tillträde. 

Alltså är även ersättningsreglerna vid förskott desamma i anläggningslagen som de i 

FBL. 
 

Vid beslut om förskott anges också när förskottet skall vara erlagt, sker inte detta 

inom utsatt tid, får tillträde inte ske innan ersättningen enligt AL 13§ har erlagts.
40 I 

övrigt gäller samma regler om förskott som i FBL och ExL, det vill säga om förskott 

är erlagd kan den slutliga ersättningen inte bli lägre än det redan utbetalade
41

. 
Värdetidpunkten blir också det datum då tillträdet skedde.

42
 

 

Preliminärbeslut 
Preliminärbeslut tas då ersättningsfrågan kan vara svår att avgöra innan 

anläggningsåtgärden har utförts. Kriterier för att kunna genomföra förrättningen på 

detta vis, är att parterna är överens om att tillträde får ske utan att ersättning har blivit 

erlagd.
43 Förskott skall dock bestämmas av lantmäterimyndigheten efter det att 

tillträde har skett, om någon sakägare begär det.
44

 Lantmäterimyndigheten får dock 
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även utan medgivande bestämma att tillträde får ske, under förutsättning att ett 

förskott fastställts och erlagts. Om skadan av intrånget bedöms obetydligt kan tillträde 

medges utan att förskott utgår.
45 

 

Hur förskottet skall betalas baseras på samma regler som när tillträde sker enligt 

förtida tillträde, det vill säga vid överenskommelse behöver inget förskott erläggas 

och om överenskommelse inte nås kan lantmäterimyndigheten ändå besluta om 

förtida tillträde under förutsättning att ett förskott bestäms och erläggs, om inte 

förskottets storlek anses obetydligt. 

 

 

2.1.4 Expropriationslagen  

Normalt tillträde 

Tillstånd att expropriera meddelas av regeringen, men rätten att ge tillstånd kan ges 

till länsstyrelsen i enklare fall.
46

 Ersättning skall motsvara den 

marknadsvärdeminsking som sker på fastighteten och utöver detta skall ett 25 

procentigt påslag göras.
47 

Förtida tillträde 

Enligt ExL kan ett tillträde ges av domstol utan att expropriationen är fullbordad, det 

vill säga ett förtida tillträde eller som det benämns i denna lag: förhandstillträde.
48 

Det finns två olika sorters förhandstillträde i ExL (enkelt och kvalificerat 

förhandstillträde) med lite olika innebörd och regler. Båda sorternas förhandstillträde 

kräver dock att är av väsentlig betydelse för den exproprierande att få tillgång till 

fastigheten i förtid. Vilket är att jämställa med särskilda omständigheter i FBL, LL, 

AL. 

 

Enkelt förhandstillträde innebär att den exproprierande, genom beslut från domstolen, 

får ett medgivande till att ta fastigheten i besittning, dock ej äganderätten. Ett enkelt 

förhandstillträde kan yrkas av den exproprierande. Även den exproprierade kan yrka 

på förhands tillträde, under förutsättning att den exproprierande inte kan visa på att 

detta skulle leda till avsevärd olägenhet.
49

 

 

För kvalificerat förhandstillträde är processen densamma som vid enkelt 

förhandstillträde. Det vill säga att yrkande på kvalificerat istället för enkelt 

förhandstillträde. Om sådant tillstånd ges, innebär det att domstolen genom dom, ger 

den exproprierande medgivande till besittning över fastigheten samt äganderätten, 

situationen blir densamma som om expropriationen fullbordats.
50 
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Förskott 

Domstolen kan föreskriva att den tillträdande parten skall utge ett förskott på den 

slutliga ersättningen. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda för att detta skall 

kunna ske. Det första kriteriet är, att expropriationsersättning ej får vara uppenbart 

obetydlig.
51  Andra kriteriet är att någon; den exproprierande, fastighetsägaren eller 

annan sakägare, vars rätt berörs av tillträdet, yrkar att förskott skall utgå.
52

 

 

Domstolen skall också bestämma att en viss säkerhet för skall ställs hos länsstyrelsen 

för den slutliga expropriationsersättningen, denna säkerhet skall täcka skillnaden 

mellan förskottet som utbetalts och den totala ersättningen jämte den ränta som kan 

komma att utgå enligt ExL 6:16 1 st. 53
  

 

Vad ExL 6:16 1st innebär är att ränta enligt räntelagens 5 § skall utgå på ersättningen, 

från det att tillträde har skett, tills dess att betalning av resterande belopp skall ske. 

Samt att dröjsmålsränta utgår om ersättning ej har betalts på förfallodagen, denna 

dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens 6 §.  Innan räntan beräknas så ska dessutom en 

uppräkning göras för uppgången i det allmänna prisläget(enligt praxis KPI) för tiden 

mellan tillträde och betalning.
54

 Detta innebär att om förskottet inte täcker den slutliga 

ersättningen skall den överskjutande delen av beloppet först räknas upp med KPI-

utvecklingen mellan tillträdesdagen och slutlig betalningsdag, samt att ränta skall utgå 

för tiden däremellan. Om betalningen för det överskjutande beloppet sker innan eller 

på beslutad förfallodag för ersättningen, så är räntan; referensränta + 2 %.
55

 Om 

däremot betalning inte sker innan eller på förfallodagen, så gäller en annan räntesats 

på ersättningen, alltså efter förfallodagen är räntan; referensränta + 8 %.
56

 

 

Domstolen sätter också en gräns för när ett medgivande till förhandstillträde tidigast 

får utnyttjas. Tiden för när medgivandet får utnyttjas skall bestämmas så att den vars 

rätt berörs (fastighetägare och annan) får skälig tid att förbereda sig.
57  

Medgivandet får ej heller utnyttjas förrän kraven som presenteras här ovan har 

fullgjorts av den exproprierande, det vill säga att förskott har erlagts, samt att säkerhet 

har ställts.
58 Det finns även en gräns för hur lång tid den exproprierande har på sig att 

uppfylla kraven, vartefter medgivandet till förhandstillträde anses förfallet.
59 

När ett förhandstillträde är yrkat från den exproprierade, så skall domstolen även här 

sätta en tidsgräns för när ett tillträde senast ska ske, tiden skall bestämmas så att den 

exproprierande parten och annan, får skälig tid på sig att förbereda sig. Även i detta 

fall så förskrivs också en tidsgräns för när den exproprierande parten skall ha uppfyllt 

de krav på förskott och säkerhet som presenteras ovan. Om tidsgränsen har 

                                                      
51

 ExL 5:17 3 st 
52

 ExL 5:17 3 st 
53

 ExL 5:17 4 st. 
54

 ExL 4:4 2 st 
55

 Räntelag 5 § 
56

 Räntelag 6 § 
57

 ExL 5:18 1st. 
58

 ExL 5:18 1st. 
59

 ExL 5:18 2st. 
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överskridits så är medgivandet även i detta fall att anses som förfallet.
60

  
Vad gäller det förskott som ska betalas ut, är grundtanken att det som är lätt beräknat 

och av mer schablonartad karaktär skall utbetalas.61 Har domstolen bestämt att 

förskott skall utbetalas så får den slutliga ersättningen inte bestämmas till ett lägre 

belopp. Dock gäller inte detta om själva medgivandet till förhandstillträde har 

förfallit, det vill säga prestationerna återgår då. 
62

 

 
 

2.1.5 Väglagen  

Vid vägbyggandet över privat mark (situationen där staten bygger väg över statligt 

ägd mark är ointressant) så sker ianspråktagandet av marken med så kallad vägrätt. 

Vägrätt är att se som en stark nyttjanderätt på obestämd tid.
63

 Detta innebär att 

väghållaren skall återställa och återlämna vägområdet, till fastighetsägaren, då vägen 

inte längre nyttjas. 
 

Vägrätten ger väghållare, vid byggande av allmän väg, rätt att (citat): 

”..nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon 

annan kan ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i 

vägplanen, i en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild 

väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe  

 

1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten 

består, och 

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller 

utrymmet.
64

 

Tillträdet till marken kan enligt väglagen ske utan att ersättningen behöver vara 

erlagd, eller bestämd.
65 Tillträde sker alltså under förhållande som liknar ett 

preliminärbeslut. Anledningen till detta är att frågan redan prövats i vägplanen, vilket 

innebär att allt relevant för vägens dragning förutom ersättning redan ska ha prövats, 

så som alternativa sträckningar, miljökonsekvensbeskrivning etc.
66 

Fastighetsägare som blir av med mark genom vägrätt, har rätt till ersättning för 

markintrånget samt för skada som uppkommer till följd utav byggandet eller 

användandet av vägen. Även innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till 

fastigheten har samma rätt till ersättning.
67

   

                                                      
60

 ExL 5:18 3st. 
61

 SOU. 1964:32 s.47-48 
62

 ExL 5:26 2st.  
63

 VägL 30 §, 32§ 
64

 VägL 30 § 
65

 VägL 31 § 
66

 VägL 13-20 § § 
67

 VägL 55 § 1 st 
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Ersättningen bestäms utifrån ExLs 4 kapitel.
68

Räntan på ersättningen regleras i 

Väglagens 55 § 3 st där det framgår att ränta enligt 5 § räntelagen skall erläggas på 

den ersättning som bestäms. Ränta utgår för tiden från det att vägrätt erhöll tills den 

dag betalning ska sker. Vid dröjsmål med betalningen utgår ränta enligt räntelagens 6 

§. Vidare skall även en uppräkning utifrån KPI göras.
69

I detta fall kan 

fastighetsägaren yrka på förskott på den ersättning som kan komma att utgå, detta 

utifrån att ExLs regler för förskott tillämpas.
70

 

                                                      
68

 VägL 55 § 2 st  
69

 VägL 55 § 2 st, ExL 4:4 
70

 VägL 55 § 2 st, ExL 4:1 
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2.1.6 Ersättningar för vattenföretag enligt Miljöbalken. 

När ett tillstånd för vattenverksamhet lämnats enligt Miljöbalkens 11:e kapitel skall 

ersättning för inlöst mark betalas och anmälan enligt 6 kap. 4 § ExL (1972:719) göras 

inom sex månader från det att såväl tillståndsfrågan som ersättningsfrågan har 

avgjorts slutligt. Ersättning som inte avser inlöst mark och som skall tas ut på en gång 

skall betalas inom två år från samma tid. Om den ersättningsskyldige inte iakttar vad 

som har sagts nu, är den rätt som förvärvats gentemot den ersättningsberättigade 

förlorad. Tidsfristerna kan dock förlängas eller förkortas om båda parter är ense om 

det.
71

 

 

Kommentar: 
Detta innebär alltså att någon form av ersättning- och tillståndbeslut alltid tas 

samtidigt, något förtida tillträde eller preliminärbeslut kan däremot inte ske enligt 

denna lagstiftning. Detta trots att vattenföretag kan innebära omfattande och 

komplexa intrång på många fastigheter, som skulle kunna motivera ett senare 

ersättningsbeslut.  
 

Ersättning 
Om ersättning fastställs efter det att tillstånd har tagits i anspråk, skall ersättningen till 

följd av en vattenverksamhet eller annan åtgärd, betalas för de delar som överstiger 

det tidigare utbetalade beloppet. En anmälan enligt 6 kap. 4§ ExL (1972:719) skall 

också göras inom en månad från det ersättningen bestämdes slutligt. Detsamma gäller 

ersättning som har bestämts i samband med godkännandet av en vattenverksamhet 

som redan har utförts.
72

 Ur prop. NJA 1998 s 890 går det att utläsa att de situationer 

som lagen syftar på, är när en domstol i lägre instans beviljat och förordnat om 

omedelbar verkställighet av ett tillståndsbeslut enligt 22 kap. 28 § första stycket 

miljöbalken, och högre instans därefter dömer ut en högre ersättning. Andra fall då 

paragrafen skall tillämpas, är vid ersättning för oförutsedda skador samt då ersättning 

bestäms i samband med en lagligförklaring av vattenverksamhet. 

Alltså avser ersättningen som fastställs efter att tillstånd tagits i anspråk, sådana fall 

som i FBL betecknas som svårbedömd skada, och andra fall är helt enkelt när 

domstolar kommer fram till en annan ersättning än som tidigare beslutats, men i 

övrigt håller med beslutet. Om den slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den 

ersättning som tidigare har fastställts och det annars skulle ha funnits depositions- 

eller anmälningsskyldighet, skall den ersättningsskyldige anmäla ersättningsbeslutet 

hos länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga kraft.
73

 

 

  

                                                      
71

 Miljöbalken 31:25 
72

 Miljöbalken 31:26 
73

 Miljöbalken 31:26 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm#K6P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm
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2.1.7 Jämförelse och sammanfattning av lagrummen.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

Figur 3 Normalt tillträde enligt AL och LL 

 

 

Figur 2. Tillträde enligt huvudregeln i 5:30 

Anläggnings/
ledningsrätts-beslut 

vinner laga kraft

Tillträde kan ske när 
ersättningen är erlagd och 

tillträdesbeslutet vunnit 
laga kraft

Besttningsrätten 
övergår till den 

tillträdande

Ersättning erläggs

Figuren visar hur ett normalt 
tillträde sker i enlighet med AL/LL 

Fastighetsbildningsbeslut 
vinner laga kraft

Tillträde sker i samband 
med 

fastighesbildingsbeslutet 
eller upp till ett år senare

Värdetidpunkt blir då  
fastighetsbildningsbeslutet 
vunnit laga kraft ersättning 

erlagts

Äganderätten övergår 
till den tillträdande

Figuren visar hur ett normalt 

tillträde sker i enlighet med FBL 
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Figur 4. Förtida tillträde i enlighet med FBL 5:30a 

a 

Yrkar någon på 
förskott?

Yrkande om förtida 
tillträde

Uppenbart att ersättningen är 
obetydlig?

NejJA

Inget förskott utgår

När beslut 
meddelats påbörjas 

4 veckors 
överklagande- 

period

Tillträde

Detta blir 
värdetidpunkt

Nej Ja

Förskottet 
bestämms och 

erläggs

Figuren visar hur det förtida 

tillträdet sker enligt FBL 5:30a, 

vilket också motsvarar hur det 

förtida tillträdet sker i LL 25a§ 

samt AL 27a§. Denna skall inte 

se som fullständig utan endast 

förenklad bild av processen vid 

förtida tillträde.
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Preliminärbeslut tas utan att 
ersättningsfrågan är bestämd

Är ersättningen uppenbart 
obetydlig?

NejJa

Inget förskott utgår
Beslut om förskott 

tas

Förskott betalasTillträde
Detta blir 

värdetidpunkt

Figuren beskriver förtida tillträde i enlighet 

med AL 27§ och LL 25§ utan 

överenskommelse. För att få ett förtida 

tillträde i samband med förrättning krävs det 

att någon yrkar på detta, och får detta yrkande 

godkänt. Då fattas ett preliminärbeslut om 

detta utan att ersättning bestämts. När detta 

beslut har vunnit laga kraft, finns ingen 

överklaganderätt för det förtida tillträdet, då 

det är själva anläggnings-/ ledningsbeslutet 

som kan överklagas. I samband med detta 

beslut, skall lantmäterimyndigheten 

undersöka om ersättningen blir obetydlig eller 

ej. Blir ersättningen obetydlig utgår inget 

förskott, i annat fall skall ett förskott utgå.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Förtida tillträde enligt AL 27§, LL 25§ 
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Figur 6. Förtida tillträde utan överenskommelse med ett preliminärbeslut 

Figur 7 Preliminärbeslut enligt AL 27 och LL 25 med en överenskommelse 

Beslut i domstol som ger 
förtida tillräde

Ja Nej

Är ersättningen uppenbart obetydlig?

Yrkar någon part på 
förskott?

Nej JaInget förskott utgår

Förskott bestäms och skall 
erläggas innan tillträde

Tillträde

Figuren visar hur beslutsprocessen ser ut vid 

förtida tillträde enligt Expropriationslagen.

Beslutsprocessen är densamma oavsett om det 

avser ett kvalificerat eller enkelt förtida 

tillträde. Processen här liknar mycket den som 

sker i enlighet med AL 27§ och LL 25§. 

Alltså det första som skall konstateras, om ett 

tillstånd till förtida tillträde medgivits, är om 

den skada/ersättning som uppkommer är 

obetydlig eller inte. Om den bedöms 

obetydlig blir processen för de båda 

tillträdena densamma. Det vill säga tillträdet 

kan ske direkt efter konsterande att skadan är 

obetydlig. Ersättningen bestäms då vid ett 

senare tillfälle. En viktig skillnad jämfört med 

reglerna i AL och LL, är att förskott alltid 

skall utgå om förtida tillträde ges enligt dessa 

lagar, förutsatt att ersättningen inte blir 

obetydlig.  I expropriationslagen är dock 

förskott beroende av att någon part yrkar på

att ett förskott skall erläggas. Om detta görs 

skall ett förskott bestämmas och erläggas. 

Beslut om tillträde(preliminärbeslut) tas 
utan att ersättningsfrågan är bestämd

Tillträde beviljas

Ersättningsbeslut 
och 

avslutningsbeslut 
tas

Tillträdet blir 
värdetidpunkt

Om någon part begär 
förskott, skall det 

fastställas och erläggas

Figuren visar hur ett preliminärbeslut i 

enlighet med AL 27§ och LL 25§ går till när 

det grundas på en överenskommelse om ett 

förtida tillträde. Detta innebär att inget beslut 

om förskott behöver tas, om inte 

överenskommelsen grundas på detta. Dock 

skall ett förskott fastställas och utgå när som 

helst under processen om någon part begär 

detta. Det konstateras därmed enkelt att stora 

tidsvinster finns att göra, för den som vill 

tillträda marken om en överenskommelse kan 

komma tillstånd. Eftersom ett förskott då inte 

behöver bestämmas utan förskottsfrågan kan 

lösas i efterhand.
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Den största skillnaden mellan ExL och AL/LL, är alltså att beslut om förtida tillträde 

tas av en fastighetsbildningsmyndighet när det gäller AL/LL. När beslutet istället tas 

utifrån ExL är det en domstol som fattar detta beslut. Även beträffande frågan om vad 

som krävs för att ett förskott skall utgå finns det avgörande skillnader. Enligt ExL 

5:17 krävs ett aktivt deltagande av någon part, medan det i LL 25§ och AL 27§ inte 

krävs någon aktivet från sakägare för att ett förskott skall utgå. Avslutningsvis, finns 

det stora likheter mellan förfarandet mellan de olika lagrummen, och den största 

skillnaden ligger främst i vem som beslutar om att ett förtida tillträde skall ges. Även 

aktivitetsnivån för att erhålla ett förskott skiljer sig åt mellan lagrummen.  

 

En stor skillnad finns också i att man i MB inte har möjlighet att få tillgång till mark 

utan att ersättning erläggs i samband med tillträde, detta till skillnad ifrån AL, LL, 

FBL, VägL samt ExL, kan finnas i att det kan vara svårt eller omöjligt att återställa 

marken efter ett vattenföretag varför detta måste ersättas direkt.  

Dock så finns även här, precis som i ledningsrättslagen, problematik med att vissa 

skador är svåra att räkna ut på förhand vilket man löser med ”undantaget” i 31:26. Ett 

sådant ”undantag” finns också i LL, men att där finns även andra möjligheter till att 

beräkna ersättningen i efterhand. Anledningar som kan motivera detta, kan vara att 

vattenföretag ofta inte är ett delmål utan att det bara avser en självständig åtgärd och 

därmed är kanske planerings- och samordningsproblemen mindre här.  

Men utifrån ett sådant antagande kan man tänka sig att miljöbalken i förhållande till 

ledningsrättslagen, ser olika ut, beroende på att de sammanhang i vilka de båda 

lagarna används i, ser väldigt olika ut. Förhållandet som LL är till för att ordna, är det 

av många olika intrång längs en lång sträcka, som innebära att situationen blir mer 

komplex och flera lösningar på tillträdeproblemen behövs.   



Förtida tillträde och ersättning 

 

 34 

2.1.8 Koncession   

Beskrivning av koncession görs främst för att den är ett försteg i den juridiska 

processen när större ledningar skall dras. Med andra ord, för att få ledningsrätt för 

större ledningar krävs koncession. Därmed är frågan ofta avförande för att kunna ge 

ett förtida tillträde varför det är motiverat att enkelt förklara vad som prövas i 

koncessionsprocessen. 

 

Vad innebär koncession? 

Det finns två olika typer av koncessioner, områdes- och linjekoncession. En 

områdeskoncession handlar om att man får en rättighet och en skyldighet att leverera 

en tjänst inom ett specifikt område. Ett exempel kan vara en områdeskoncession 

gällande elkraft, som innebär att den som får områdeskoncession för elkraft inom ett 

område, får ensamrätt att leverara el inom det området, dock även med ansvaret att 

alla som begär el skall få tillgång till detta. Hur ledningar och dylikt skall gå, prövas 

inte i en områdeskoncession, utan det är bara rättigheter och skyldigheter som ges i ett 

sådant beslut. Den andra typen av koncessionsbeslut är linjekoncession, som krävs 

när en starkströmsledning skall dras. I linjekoncessionen prövas själva dragningen i 

sig, till skillnad från områdeskoncession som inte definierar detta. Nedan följer en 

beskrivning över vad som krävs för att få linjekoncession för en koncessionspliktig 

ledning. 

 

Koncessionsbeslut: 
Detta är en sammanfattande beskrivning ifrån energimarknadsinspektionen, om vilka 

kriterier de ställer för att en ansökan ska kunna bli behandlad och godkänd: 

Det första som behöver göras är en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 

Miljöbalkens föreskrifter. Utöver detta skall en ansökan innehålla följande 

uppgifter:
74

 

 

 De överföringsbehov som ledningen ska tillgodose, hur den planerade 

ledningen förhåller sig till befintliga översikts- och detaljplaner samt en 

teknisk beskrivning. 

 Alternativa ledningssträckningar som har undersökts. 

 Resultatet av de samråd som föregått ansökningen. 

 Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. 

 Den spänning för vilken ledningen är avsedd. Om ledningen är avsedd för en 

spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med 

nätkoncession som berörs av ledningen, skall de särskilda skäl som åberopas 

för ansökningen anges. 

 En teknisk beskrivning av den planerade ledningen samt Kostnadsberäkning. 

 Karta över ledningens föreslagna sträckning 

                                                      
74

 Energimarknadsinspektion http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/Bygga-

elledning-och-fa-tillstand/Ansokan-om-natkoncession/ hämtat den 10/4 2014 

http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/Bygga-elledning-och-fa-tillstand/Ansokan-om-natkoncession/
http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/Bygga-elledning-och-fa-tillstand/Ansokan-om-natkoncession/
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 Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter som 

ledningen skall dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt behövs 

för anläggningen. 

 Redogörelse för sökandens organisation. 

 Registreringsbevis avseende sökanden. 

 

När en sådan fullständig ansökan har inkommit behandlar 

Energimarknadsinspektionen denna, och den normala handläggningstiden varierar, 

brukligt är dock ca 3 år.
75

 Under denna tid kan inget arbete med ledningsrätten göras 

enligt LL, dock finns undantag enligt LL 17§, men det är ovanligt att ett sådant 

undantag görs.
76

 Detta innebär att lantmäteriet i normalfallet måste invänta 

koncessionsbeslutet innan de kan börja behandla en ansökan om ledningsrätt, vilket 

gör att ytterligare tid passerar innan den faktiska byggnationen av ledningen kan 

påbörjas. 

 

 

  

                                                      
75

 Tillståndsprocessen för koncessionspliktiga kraftledningar Sara Ekman Kandidatarbete 

KTH 2011 
76

 Mejlkonversation med Björn Bodin, Funktionschef Lantmäteriet Växjö 
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2.1.9 Exempel på genomförd förrättning 

Nedan kommer ett exempel som behandlar ersättning och tillträde enligt FBL:s regler 

där frågan behandlats på ett bra sätt. För mer ingående beskrivning av förrättningen se 

kaptitel 2.5.1 
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2.2 Intervjuer 

 

Inledningsvis intervjuades lantmäteriet, detta för att deras position är något av en 

intermediär mellan tillträdande och frånträdande, deras syn är därmed ofta inte färgad 

av någon annan part, samt för att få en bild som kunde utgöra någon sorts grund inför 

fortsatta intervjuer. 

 

Intervjuer gjorde även med LRF konsult samt med E.ON Sverige, detta för att få in de 

motstående parternas åsikt och argument. LRF konsult som företräder fastighetsägare, 

och E.ON som en av de stora ledningshavarna i Sverige. Försök till intervjuer har 

också gjorts med flera bredbandsaktörer, då just bredband är en intressant verksamhet 

utifrån frågan om förtida tillträde. Dock har det inte gått att nå något bredbandsbolag 

för intervju, inte ens efter rekommendation från personer som har direkt kontakt med 

bolagen. Därför har bredbandsaktörernas syn på frågan istället besvaras utifrån andra 

parters observationer och kontakter med dem. En källa som har givit en bra bild av 

bredbandsaktörerna är Björn Bodins delrapport: Hinder vid utbyggnad av bredband 

ur ett markåtkomstperspektiv, som är en del i en större rapport som skrivs på uppdrag 

av regeringen, för att just utröna problem vid markåtkomst i samband med 

bredbandsutbyggnad. Även i kontakten med E.ON och LRF Konsult har det 

framkommit hur bredbandsbolagen agerar och var de har problem.  

 

De bredbandsaktörer som har sökts men inte gått att nå är;  

-Tele2  

-Svenska UMTS-nät (Telia och Tele2’s gemensamma nätbolag)  

- Svenska statsnät  

- 3  

-Bredbandsforum som är ett statligt forum för bredbandsbolag led av It- och 

energiminister Anna-Karin Hatt 

 

Försök att få kontakt med Vattenfall har också gjorts men utan framgång.  

 

Nedan presenteras de intervjuer som genomfört under projekts gång. 

Intervjuerna baserades på ett formulär som tog upp frågorna som arbetet har till 

uppgift att belysa, dock så är frågorna ställda på ett sådant sätt, att det finns utrymme 

för den intervjuade att både spekulera och komma med egna kommentarer. Detta för 

att inleda till en diskussion om var både felen och bristerna finns, men också för att se 

hur en möjlig lösning kan se ut.  

 

Tanken fanns om att skicka ut ett frågeformulär till ett större antal lantmäterikontor 

och andra parter.  Problemet med ett sådant förfarande är att nya frågor uppkommer i 

och med svaren, och då återkopplingen till ett större antal personer blir problematiskt 

och tidsödande, valdes en mer kvalitativ intervjuform. Intervjuerna gjordes istället 

med ett fåtal aktörer, för att öka chansen till mer kvalitativa svar och åsikter. Vilket 

innebar att intervjuerna gjordes med personer som hade erfarenhet i frågan istället för 

med ett flertal utan samma insikt i problematiken. 
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Intervjuerna genomfördes utifrån ett frågeformulär, där intervjupersonerna fått svara 

på frågorna utifrån egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Intervjuerna är inte 

tänkta att utgöra någon enkät utan syftar till att fånga deras synpunkter på hur 

reglerna rent praktisk fungerar och även få med sig eventuella problem och 

frågeställningar som kan vara av intresse för arbetets fortskridande. Med andra ord 

frångicks frågeformuläret ofta, och istället fördes en friare diskussion kring upplevda 

problem och synpunkter.  

 
2.2.1 Intervju med Magnus Landgren, Förrättningslantmätare  
5/2-2014 Lantmäterikontoret Malmö 

Intervjun började med en diskussion angående betydelsen av ordalydelsen: ”Om 

det ej är uppenbart …
77

” som återfinns i kraven vid förtida tillträde i FBL 

5:30a.  

Vi tolkade det som att Magnus personliga reflektion över begreppet ”ej uppenbart” 

var sådan att man som förrättningslantmätare utifrån tidigare erfarenheter av liknande 

situationer, kunde avgöra vad som ej är uppenbart. Dock angavs vissa praktiska 

bekymmer. För att kunna säga att det är uppenbart att inget förskott skall utgå i ett 

beslut, måste det kunna förklaras för en lekman, vilket i praktiken gör att det blir svårt 

att inte ge ett förskott då någon yrkat på det, utifrån att en ingående beskrivning måste 

göras för att motivera varför ett förskott inte skall utgå. Därmed försvinner syftet med 

lagen enligt Magnus, då det innebär att frågan blir utredd och då försvinner den 

tidsvinst som ett nekande utan motivering av ett förskott skulle kunna ge, då frågan 

faktiskt ändå blir utredd.  

 

Frågan ställdes hur man skulle tolka lydelsen ”obetydlig”?
78

 

Med andra ord, hur liten en skada skall vara för att anses som för liten för att ett 

förskott skall utgå. Var gränsen går är svår att definiera, men Magnus påstod i alla fall 

att ett par tusen är en sådan skada som man bör tåla utan förskott. Vidare konstrade 

dock Magnus att om någon yrkar på förskott brukar ett förskott utgå, oavsett summa, 

eftersom för att kunna konstara att ett belopp blir obetydligt måste ändå en oftast 

utredning göras. Därmed om någon yrkat på förskott, är det lika bra att utge ett 

sådant, eftersom utredningen då redan är gjord. Såsom Magnus uttryckte det, ett 

moment 22 skapas, om man tolkar lagen så som Magnus gör, måste han utreda frågan 

och är den utredd så är det lika bra att betala. Själva syftet med att inte betala 

försvinner eftersom processen att ta fram ett underlag för nekande är lika omfattade 

som processen att ta fram underlag för att sedan bestämma ett förskott.  

 

I intervjun diskuterades vad som skulle anses som särskilda omständigheter? 

Särskilda omständigheter är intressant då det måste föreligga för att förtida tillträde 

skall kunna ges enligt FBL 5:30 a, AL 27 a § och LL25 § a, och i definitionen av 

särskilda omständigheter ligger att själva lokaliseringen av ”åtgärden” inte skall 

kunna ifrågasättas, då detta skulle kunna leda till en omprövning. Med andra ord detta 

                                                      
77

 FBL 5:30 a 2st 
78

 FBL 5:30 a 2st 
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skall inte kunna ske om ett förtida tillträde ska kunna ges. Enligt Magnus är det, 

ifråga om ledningsrätter, i princip bara fråga om fall då det finns linjekoncession. Han 

ansåg att det överhuvudtaget är svårt att motivera särskilda omständigheter när det 

handlar om anläggningslagen. Det är alltså i princip bara då det är fråga om 

linjekoncession och planbestämmelser (områdesbestämmelser och DP) som det är kan 

vara möjligt att ge förtida tillträde enligt AL 27 a § och LL 25 a §. Detta beror på att 

när linjekoncession ges eller detaljplan fastställs är lokalisering fastställd och något 

överklagande på grund av detta är inte möjligt.  

 

Sedan fördes diskussioner om hur långt en linjekoncession sträcker sig: 
Det diskuterades utifrån en aktuell förrättning som pågick. Innefattas t.ex. 

trädsäkringen ett område på 20 m?40 m? … etc.? Var går gränsen för trädsäkring?   

Är det ens rimligt att ge förtida tillträde för att kunna genomföra trädsäkring? Detta 

då trädsäkringen inte behövs förrän ledningen är uppförd. Problemet i detta fall var att 

ledningsrättshavaren ville undvika ett större intrång på fastigheterna som ledningen 

skulle gå över, genom att kunna nyttja ett större antal vägar till ledningen för att på så 

sätt slippa ta färdväg över åkermark, och därmed minska skadan av intrånget. Men 

detta kan även leda till att nya sakägare tillkommer som inte prövats i ett 

koncessionsbeslut, varför det i sådana fall skulle leda till att förtida tillträde i sådana 

fall inte skulle kunna medges. 

  

Slutligen diskuterades uppräkningen av ersättning, frågan var om 

fastighetsägare i allmänhet tyckte att den uppräkning som görs var felaktig? 
Magnus menade att det snarare var ersättningsnivåerna som ansågs vara för låga från 

första början, och inte själva uppräkningen. Det vill säga; sakägare tycker att 

schablonvärdena för ersättning var för låga, framför allt då det rör ledningsrätt, då 

intrång av ledning i allmänhet inte ger speciellt stora ersättningar.  

 

Frågor som vi tog med oss från mötet var:  
Hur aktiv en sakägare måste vara i en förrättning för att han skall kunna få förskott? 

Är ett ej aktivt val att likställa med att medge till förtida tillträde utan förskott? 
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2.2.2 Intervju med Björn Bodin, Förrättningslantmätare  
5/3-2014 Lantmäterikontoret Växjö 

Björn öppnar mötet med att ge oss en tanke. Tanken handlade att mark- och 

miljödomstolens beslut i frågan om förtida tillträde är slutgiltigt, vilket leder till att 

inget prejudikat skapas och har till följd att olika mark- och miljödomstolar beslutar 

olika, och risk finns för att man skapar någon sorts ”lokalpraxis” som skiljer sig åt 

mellan olika delar av landet. 

 

Intervjun inleddes sen med frågan om vad som är ”obetydlig ersättning” i 

samband med förskott? 

Björn konstaterar att det är ovanligt att någon yrkar på förskott, och han har därför 

inte reflekterat över frågan. Dock anser han att en ersättning kring tusen till två tusen 

kronor är en rimlig gräns för att den skall bedömas som betydlig. Björn exemplifierar 

detta genom att hänvisa till Sydvästlänken, där mark togs till en 42 mil lång 

kraftledning och ingen sakägare yrkade på förskott. Anledningen till detta trodde 

Björn var, att man ville åt uppräkningsräntan som ges vid ett förtida tillträde.  

 

Björn frågades då om varför så få yrkar på förskott?  
Enligt Björn kan det bero på att LRF, som ofta företräder sakägare, gått ut med att 

sakägarna inte skall yrka på något förskott utan vänta med ersättningsfrågan till dess 

att åtgärden är utförd. Ytterligare orsaker till detta enligt Björn, kan vara att 

tillträdande ofta har förhandlat och överenskommit med sakägarna innan ansökan 

lämnats in och därmed redan överenskommit att förskott inte skall utgå.  

 

Är sakägare i allmänhet missnöjda med den uppräkning som sker av 

ersättningen? 
Björn menade på att han inte hade någon uppfattning om detta, då han inte hade haft 

någon sakägare som klagat på just detta, utan hans erfarenhet är mer att sakägare 

klagar på att ersättningsnivåerna generellt sett är låga, och att uppräkningen i sig inte 

är problemet. Björn tog även upp exempel med skogsbolag så som Sveaskog. 

Sveaskog tycker generellt att både förskott och ersättning i samband med 

ledningsrätter är för lågt satta, då deras kostnader för att administrera överstiger den 

ersättning som de får. Björn ansåg att detta beror på att de stora aktörerna ofta inte vill 

ha något intrång på marken alls, som kan störa deras drift. Därför är deras inställning 

att något tillträde över huvudtaget inte skall ges på marken oavsett ersättning, då 

ersättning på det stora hela inte är intressant, utan det är en ostörd drift som är 

intressant för dem eftersom de anser att den ersättning som utgår inte täcker deras 

kostnader.  

 

Björn belyser även andra problem med reglerna för förtida tillträde detta i 

samband med utbyggnaden av bredbandsnäten. 
 Här i finns problem med korta leveranstider för bredbandsaktörerna, där det inte är 

ovanligt med en projekttid på tio veckor för att färdigställa en sträckning, vilket gör 

att en väntan på fyra veckor för att beslutet skall vinna laga kraft, blir orimlig i 

förhållande till projekttiden. Vilket gör att man i praktiken fattar beslut om förtida 

tillträde utan att avvakta fyraveckorsfristen. Han motiverar detta genom att bl.a. 
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hänvisa till hur en vanlig ledningsrättsförrättning utan förtida tillträde sker. Då läggs 

en ledningsrätt längs en sträcka som inte alltid dras enligt projekteringen. Detta i och 

med att hinder kan uppkomma som gör att alternativa dragningar måste göras. Alltså 

ett vanligt beslut om ledningsrätt ibland måste ändras i efterhand. Med detta vill 

Björn visa på att även vanliga ledingsrätter ofta ändras till viss del i efterhand 

eftersom alla hinder inte går att projektera och förutse. Därför menar Björn att 

eftersom ledningsrätter ändras på grund av praktiska omständigheter, är det inte 

orimligt att fatta ett beslut om förtida tillträde utan att avvakta fyraveckorsfristen, då 

det är praktiskt nödvändigt på grund av de stora kostnaderna som väntan kan vara 

förknippad med. Det är något sker i samband med ledningsrätt, där det praktiska 

ibland måste lösas direkt vilket leder till att fyraveckorsfristen ej beaktas och beslut 

som inte är juridiskt korrekta tas. Därmed finns det ett behov av att ändra lagreglerna 

som de ser ut idag, eftersom ett behov av en snabbare process finns. Beslut fattas 

alltså idag ofta utan juridisk grund, vilket indikerar på att lagen inte följt tidens 

utveckling utan är skriven för andra situationer. Han menar på att reglerna när de 

skrevs var avsedda att handha processer vid större ledningar, exempelvis kraft- och 

gasledningar, där projekttiderna är längre och där planeringen av utbyggnaden kan 

göras bättre då den inte är lika opportunistisk. Ett exempel på detta var en 

bredbansleverantör som i samband med att en va-ledning skulle dras, samtidigt ville 

dra bredband i samma ledningsgrav. Ifall lagen här skulle följts till punkt och pricka 

skulle det inte vara möjligt att ge förtida tillträde här, utan istället skulle 

bredbandsbolaget varit tvungna att vänta i fyra veckor. Då skulle en situation uppstå 

där en ny ledning behövde dras, där en annan ledning precis blivit dragen. Istället för 

att lägga ned sin kabel i samband med utbyggnaden av VA-ledningen. Beslut fattas 

därför, trots att fyraveckorsfristen inte hade gått ut, att ge tillträde då både sakägaren 

och ledingshavaren skulle tjäna på detta. Eftersom mindre intrång skulle ske till en 

lägre kostnad. Detta var ett exempel som visar på behovet av en mer flexibel lag, då 

nuvarande regler om de följts skulle lett till mer intrång och högre kostnader.  

 

Björn reflekterade också över de optokablar som till sin grundanvändning skall 

användas till att styra kraftledningsstationer, men som har en väldig 

överkapacitet. 

Det finns redan idag ledningshavare som hyr ut sin överkapacitet till bland annat 

bredbandsleverantörer. Han tror att om man skulle samförlägga elleverantörers och 

teleoperatörers kabelnät, så skulle man på många håll, där det idag inte finns någon 

marknad för bredband, slippa gräva ner så många nya ledningar. Alltså, om man 

skulle kunna ansluta sig till dessa nät på något ställe, en så kallad nod, skulle 

grävsträckorna kunna minskas avsevärt. Dock handlar detta om främst om sträckor 

där det finns större kraftledningar som styrs med optokablar, när det handlar om 

mindre ledningar under 50 kilovolt så finns inga optokablar för styrning. Viktigt att 

komma ihåg är att det vid ett eventuellt överlåtande av en optokabel, krävs en ny 

ledningsrätt för den nye ägaren.  
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2.2.3 Intervju med Sara Andersson, Förrättningslantmätare 
5/3-2014 Lantmäterikontoret Växjö 

Sara Andersson delade Björn Bodins mening i mycket, bland annat att en förenklad 

process med ledningsrätter för bredband hade varit fördelaktigt. Sara utvecklade 

också vidare om att förtida tillträdet idag endast ges vid linje koncession vilket är ett 

beslut som tas av energimarknadsinspektionen. Hon menar på att det hade varit bättre 

om lantmätare direkt kunde ta ett beslut om förtida tillträde utan att först behöva ha 

ett beslut från en annan myndighet om linjekoncessionen. Sara exemplifierar hur 

ologiskt det kan vara genom att ge exempel på där ett ledningsbolag fick ledningsrätt 

men inte förtida tillträde, men trots detta genom ett avtal med fastighetsägare, fick 

tillgång till marken i förtid. Hon menar på att det är bättre om en lantmätare hade 

kunnat lösa hela processen på en gång.  

 

2.2.4 Intervju med Ann-Christin Fjelborg, Förrättningslantmätare  
5/3-2014 Lantmäterikontoret Växjö 

Intervjun inleddes med en allmän diskussion kring ämnet om förtida tillträde och 

kontentan var att Ann-Christin tycker att det vore bra med en uppstramning av 

reglerna kring förtida tillträde. Frågan har blivit aktuell bland annat efter stormarna 

Gudrun och Per som gjorde att många elbolag blev tvungna att på kort tid trädsäkra 

stora områden. 

  

Frågan om trädsäkringsområdena togs därmed återigen upp. Är dessa en del i 

ledningsrätten, och i så fall hur brett område skall anses ingå?  

Ann-Christin anser att även ledningsgatans bredd borde prövas i samband med att en  

linjekoncession ges. 

   

Frågan togs upp om egna reflektioner kring lagen? 

Ann-Christin anser att i hennes yrkesroll, där hon mestadels handlägger större 

kraftledningar, är lagarna väl anpassade och fungerande. Det vill säga, fyraveckors- 

fristen upplevs inte som något problem enligt henne, och inget mer allmänt missnöje 

finns uttryckt bland sökanden. Därmed gör hon slutstatsen att reglerna för förtida 

tillträde, är väl anpassade för denna typ av förrättningar 
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2.2.5 Intervju LRF konsult 1/4-2014 Malmö 

 

Gruppintervju med följande personer;  

 

Dan Nelander Intrångsspecialist; Fastighetsrätt och intrångsfrågor 

Maria Nilsson Lantmätare, Auktoriserad fastighetsvärderare; Fastighetsrätt och 

intrångsfrågor  

Jonas Månsson Jurist; Miljö- och vattenrätt, fastighetsrätt och domstolsprocess 

 

 

Intervjun inleds med frågan hur vederbörande resonerar kring frågan om 

förskott?   
Det konstateras att de inte brukar rekommendera förskott, på grund av det ringa 

belopp som brukar utges(ca 1500 kr). Detta medför att den administrativa kostnaden, 

för att få ut beloppet, överstiger förskottets storlek. Vidare resoneras kring när 

förskott är fördelaktigt, det vill säga, tros förskottet ligga kring eller över den slutliga 

ersättningen, är förskott att rekommendera. Det beror på den långa tiden mellan 

tillträde och ersättning som kan komma att uppstå.  

 

Följande fråga ställdes då: - Om förskottet i regel skulle betinga högre belopp, 

skulle ni då komma att rekommendera förskott? 

De ansåg att det skulle vara att föredra att förskotten skulle motsvara en större del av 

ersättningen, på grund utav de långa tidsrymder som inte är ovanliga mellan skada 

och ersättning. Som ett exempel på detta angavs en ledningsförrättning där ett 

kraftbolag skulle trädsäkra en redan existerande ledning. Detta innebar att ingen 

utförandetid angavs, vilket ledde till att åtgärden först påbörjades 8 år efter att 

tillträde beviljats, och ingen ersättning hade betalts förrän efter åtgärdens slutförande. 

I ett sådant fall skulle ett större förskott vara välkommet. I samband med detta 

kritiserades även att inga utförandetider brukar fastställas för trädsäkringsprojekt.  

 

Sedan ställdes frågan om en ändring från KPI till en typ av fastighetsindex, vid 

uppräkningen av ersättning, skulle vara en positiv förändring?  
Först konstateras att fastighetsägarna sällan själva tar ställning i denna fråga, då de 

bara ser ett uppräkningspåslag när de får den slutliga ersättningen. Det vill säga, de 

har en ringa uppfattning i hur uppräkningen sker. När frågan diskuteras vidare och de 

tänker på fall där lång tid mellan tillträde och ersättning förflutit, kommer de fram till 

att de sett att fastighetsvärdena ökat med mer än vad KPI-uppräkningen gett upphov 

till. Vilket vi då säger överensstämmer med den data som vi haft tillgång till. En viss 

skepsis upplevdes dock, då fastighetsvärdena är mer volatila. Men i det stora hela 

anser de att det vore ett intressant förslag, och enligt dem en mer riktig uppräkning än 

dagens. Man tillade att den ränta som diskuteras mest av fastighetsägarna, var den 

kalkylränta som Lantmäteriet tillämpar i sina intrångsberäkningar. Lantmäteriet 

använder sig av en kalkylränta på 5 % medan LRF anser att en ränta på 3-4 % skulle 
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vara mer lämplig. I samband med denna fråga resonerades det vidare kring 

stolpersättning vid kraftledningsdragning, där det konstaterades att modellen från 

2006 dåligt överensstämmer med dagens värdenivåer. Även med en indexuppräkning 

har detta lett till komplicerade överenskommelser, i väntan på ny modell som bättre 

motsvarar de faktiska värdeförlusterna som stolpintrånget ger. Alltså det man tar, i 

nuläget, är ett förskott baserad på nuvarande modell med en KPI uppräkning, och 

skriver in ett villkor att när en ny prismodell kommer så ska förskottet retroaktivt 

uppräknas enligt den nya modellen. Ett behov av en ny modell behövs alltså, och det 

skulle leda till att högre förskott skulle utbetalas och en enklare process nås.  

 

Sedan togs frågan om det finns något som markägarna upplever som extra 

problematiskt? 

Det största problemet anses vara de långa tiderna mellan tillträde och ersättning, som 

ofta upplevs problematiskt, speciellt bland äldre fastighetsägare som oftare upplever 

osäkerhet när ersättningen dröjer. Vidare säger de att det är ett pedagogiskt problem 

att förklara att ersättningen inte kommer i samband med avträdandet av marken, utan 

först i efterhand, vilket skiljer från en vanlig marköverlåtelse.  

 

Fråga om hur medlemmarna skulle ställa sig till införandet av en minimigräns 

för att ett förskott skall utgå ställdes?  
Vi angav en gräns på 5-10 tusen, och svaren baseras på detta förslag. Det första som 

konstateras är den administrativa vinst detta skulle medföra. Däremot ser man 

återigen ett pedagogiskt problem med att frånta rättigheten att begära förskott för 

dessa belopp, då de faktiskt företräder dem som utsätts för en skada. Men i stort sätt 

ställer de sig neutrala i frågan.  

 

Frågan om kortare överklagandetid vid förtida tillträde, men med möjligheten 

att ledningen måste ändras/bortföras, togs upp.  

Till att börja med så menade man på att en fastighetsägare redan blir utsatt för intrång 

vid en ledningsdragning, att då återkomma skulle bara leda till mer irritation. Man 

menar också på att en sådan ordning skulle innebära ett ökat ansvar och rättsosäkerhet 

för fastighetsägaren, som måste bevaka sina rättigheter oftare. De menar att en vecka 

är för kort tid för överklagande, då en fastighetsägare exempelvis kan var bortrest 

under denna vecka. De menar istället på att problemen med tillträde beror på 

bristande planering och kompetens bland ledningshavare. Därför tycker de att det är 

orimligt att fastighetsägares rättigheter skall minskas på grund av dålig planering och 

samordning hos ledningshavare. De anser att roten till problemen kan härledas till hur 

projekten planeras, man börjar med projektering av ledningen och när detta är klart 

och byggnationen skall påbörjas, börjar utredningen av markfrågorna. Projekten 

genomförs alltså i fel ordning. Som grund för detta refererade en av de intervjuade till 

sin tidigare anställning hos ett större kraftbolag. De menar alltså att frågan inte beror 

på lagtekniska problem utan att den beror på bristande planering och samordning 

mellan olika ledningshavare, och att låta detta gå ut över fastighetsägarnas rättigheter, 

är fel väg att gå.      
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Med detta sagt, frågade vi hur man skulle se en förändring mot en större 

utredning i samband med linjekoncession, där man är mer precis och beslutar 

mindre i efterkommande förrättning? 

 De börjar med att konstatera att energimyndigheten som ger linjekoncessioner redan 

idag är en flaskhals i processen. Att då lägga mer arbetsuppgifter på dem, skulle leda 

till ännu längre väntetider fram till ett beslut. Man såg dock vissa administrativa 

fördelar. Däremot upplever de att rättsäkerheten skulle bli sämre, eftersom 

överklagande av en linjekoncession endast kan göras hos regeringen, vilket leder till 

långa processtider, man menar också på att regeringen i princip aldrig ändrar beslut 

utan bara fastställer beslut. Som exempel gavs att syn på plats aldrig görs, vilket 

medför att besluten blir fyrkantiga och ej situationsanpassade. De tycker istället att 

nuvarande ordning är att föredra, då det enligt dem leder till en mer 

situationsanpassad bedömning och gör det enklare för enskilda fastighetsägare att 

överklaga beslut. Det vill säga, man kan pröva mer på fastighetnivå istället för att 

pröva hela sträckningar. 

 

Vi lät sedan de intervjuade ta upp egna tankar kring ämnet då framkom att de ansåg 

att det behövdes ett mer markägarvänligt perspektiv i ledningslagen i stort. Det vill 

säga att ersätta mer och bättre för intrång och se situationen mindre som ”köp” och 

mer som skadestånd. 

 

 

2.2.6 Intervju E.ON 4/4-2014 Malmö 

Caj Larsson, Enhetschef markjuridik, E.ON  

 

Intervjun inleds med att ta upp frågan kring den fyra-veckors överklaganfrist 

som gäller vid förtida tillträde.  

Caj uttryckte sig som så, att de använder sig inte av förtida tillträde då det inte är 

direkt avgörande för deras projektering. Caj utvecklade resonemanget med att 

beskriva processen fram till byggstart av en ledning. Inledningsvis söks 

linjekoncession, vilket tar minst ett par år att få. Efter att linjekoncession har erhållits, 

ansöker man om ledningsrätt. Därefter uttrycker Caj en viss frustration över 

osäkerheten kring tidsåtgången för att få ledningsrätt vilken varierar stort från fall till 

fall. Detta leder till en försvårad planering. När väl ledningsrätten har erhållits 

infinner sig nästa osäkerhetsfas i ledningsprojektet, nämligen eventuella 

överklaganden. Dessa kan dra ut väldigt långt på tiden, och går inte att planera för. 

Det är först när ledningsrätten vunnit laga kraft som detaljprojektring av ledningen 

och upphandling av entreprenör för ledningsutförandet kan ske. Sker sådan 

upphandling för tidigt uppkommer risk för att entreprenörer måste omförhandlas och 

eventuella skadestånd utbetalas. Förtida tillträde blir därmed ett sätt att undvika att 

överklaganden fördyrar och förlänger processen. 

 

Samtalet fortsatte vidare och frågan om hur E.ON ser på förskott ställdes. 

Caj konstaterade då först att fastighetsägare oftast inte begär förskott, och att de själva 

i princip aldrig yrkar på förskott eftersom det är administrativt omständigt och inga 
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ekonomiska fördelar finns med ett sådant förfarande. Spekulationer gjordes om varför 

fastighetsägarna inte begär förskott, och ett av huvudskälen ansåg Caj var av 

skattemässig art. Om fastighetsägaren får all ersättning samtidigt så beskattas även 

den intäkt som fås vid försäljning av de fällda träden på en skogsfastighet så som 

reavinst. Vid betalning vid två olika tillfällen beskattas istället virket som en 

rörelseinkomst vilket är mindre fördelaktigt. Caj berättade dock vidare att tidigare, då 

inflationen var högre begärde E.ON(före detta Sydkraft) ofta att få erlägga förskott, 

eftersom indexuppräkningen och räntan på ersättningen ansågs bli mycket kostsam 

och det administrativa arbetet därmed gav sådant mervärde att det lönande sig att 

utbetala ett förskott. 

 

Diskussion om idéen att mer skulle beslutas i en linjekoncession, till exempel 

bredden på ledningsgatan.  
Caj ser inte detta som en god idé, dels eftersom det skulle innebära att man 

bestämmer en allmän bredd på ledningsgatan, vilket skulle innebära att den maximala 

bredden skulle utnyttjas längs hela ledningssträckan trots att detta kanske inte är 

nödvändigt överallt. Därmed skulle ett större intrång ske än vad som annars hade 

behövts vilket skulle innebära en fördyring av ledningsrätter, då ersättning skulle 

behöva betalas för betydligt större arealer. Därför anser Caj att nuvarande ordning är 

bra, där man prövar de närmare villkoren först i samband med bildandet av 

ledningsrätten utifrån ledningsägarens behov och på sätt minskar kostnaden och 

intrånget av ledningsrätten. 

 

Caj kom att tänka på när trädsäkringsprojekten drog igång i samband med det 

regeringsbeslutet som kom efter stormen Gudrun. Detta beslut innebar större 

kostnader för elbolagen vid elavbrott, samt att bolagen även var tvungna att säkra upp 

sina mindre elnät, vilket ledde till att en omfattad trädsäkring behövde göras. Då 

ansökte man ofta om förtida tillträde för att snabbt få tillgång till områdena som 

behövdes trädsäkras. Detta gavs ofta på mer lättvindiga grunder än i dagsläget. 

Dessutom söktes detta på för många platser och mer tillträden gavs än vad man hade 

tid till att utnyttja inom rimlig tid. Enligt Caj har lantmäteriet ändrat sin policy efter 

detta, och förtida tillträden till trädsäkringsprojekt är svårare att få och man måste 

bättre visa på varför detta behövs. 

 

Sedan tar vi upp en fråga om säkerhet som Cajs kollega ställ tidigare i ett mail 

till oss inför vårt möte, frågan handlade om problematiken i hur säkerheten till 

länsstyrelsen skulle ställas?  
Caj förklarade då att man i dagsläget, när säkerheter skall ställas, görs det genom att 

en solidarisk borgen ställs hos länsstyrelsen, där bolagen E.ON Fastigheter Sverige 

AB och E.ON Sverige AB går i borgen för E.ON Elnät Sverige AB’s åtaganden. Caj 

säger att detta innebär teoretiskt att alla tillgångar i dessa bolag kan bli utmätta. Det är 

ingen reell risk förklarar Caj, utan en mer hypotetisk sådan. Dock anser Caj att det 

kan påverka moderbolagets kreditvärdighet och värde negativt. Därför anser han att 

ett borgensåtagande med tak, om än ett väl tilltaget sådant, vore att föredra. Caj anser 

att det skall vara lantmätare som skall kunna bestämma om taket för säkerheten, och 
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säger dessutom att det borde vara en ganska enkel sak med hjälp utav någon sorts 

schablon.  

 

Frågan kring uppräkning av ersättningen diskuteras, där vårt förslag om en 

uppräkning baserad på ett fastighetsindex presenteras. 

Caj menar att detta inte är ett bra förslag, eftersom uppräkning enligt 

ledningsrättslagen, som sker utifrån reglerna i ExL, har till syfte att säkra 

penningvärdet över tid, inte att fastighetsägaren skall hållas skadeslös. När vi sedan 

ställde motargument så uttryckte Caj, att när det gäller hur ersättningen skall 

beräknas, är FBL och LL fundamentalt skilda i sin grund. Genom att FBLs ersättning 

grundar sig i mark, medan ledningsrättslagens ersättningar istället utgår från en 

monetär ersättning. Därför skall också en uppräckning utifrån LL ske utifrån 

penningvärdets utveckling, och inte hur fastighetsvärdena utvecklats.  

 

När diskussionen om uppräkningen var avslutad, togs frågan upp om det finns 

problem med samordningen mellan olika aktörer och vad detta kan bero på? 

Caj beskrev situationen som sådan, att de olika aktörerna ofta har olika tidsramar, 

varför samordning då blir svår att få till. När det varit två jämnstarka aktörer så har 

det funnits svårigheter att komma överens om ledningen. När Caj beskrev fall där 

partförhållandet varit ojämnt, det vill säga när en av parterna är i stark 

beroendeställning till en större part, har samarbetet varit lättare att få till. Enligt Caj 

berodde detta på att den svagare parten då helt enkelt fick finna sig i de beslut som 

den större parten tog. Ett exempel på ett sådant förhållande var när E.ON grävt ner en 

större ledning  på en längre sträcka och ett bredbandsbolag då hade hört av sig och 

bett om lov att också få lägga ner en egen ledning i samband med byggnation. Detta 

upplevde E.ON som något positivt eftersom kostnaderna för dem minskade då en 

annan part var med och delfinansierade, samtidigt som de inte behövde anpassa sig 

något nämnvärt. Caj upplevde också att aktörerna sinsemellan är dåliga på att 

samordna och delge varandra vilka projekt som är på gång. I samband med detta 

diskuterades även andrahandsupplåtandet av utrymme i befintliga anordningar, 

exempelvis optokabel i befintlig ledning eller upplåtelse av utrymme i befintlig mast. 

Caj upplevde en brist hos andra aktörer i förståelsen för de juridiska krav som ställs 

för sådan upplåtelse.     

 

En generell fråga ställdes, om reglerna och processen upplevs som 

långsam/problematisk på annat sätt, och i så fall varför? 

Caj besvarade frågan genom att förklara hur deras tillträdesprocess går till. Han 

började med att beskriva att tillträdet yrkas som en preliminärfråga. Detta för att 

snabbt få tillträde till marken, och kunna påbörja byggnation eftersom ersättningen är 

svår att bestämma i förtid. Vidare menade Caj att man skulle kunna bestämma 

ersättning ganska noggrant på förhand, om man hade möjlighet att tillträda marken 

och utföra stämpling av träden. Dock kan ingen stämpling ske om inte tillträde 

beviljats, det vill säga ett tillträdesbeslut behövs ändå, för att kunna genomföra en 

sådan värdering.  
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Vidare uttryckte Caj att det finns skillnader mellan hur man bedömer ledningsrätter 

och förtida tillträden, beroende på var i landet dessa söks. Därför menar Caj att 

lantmäteriet bättre behöver samordna sina kontor så att en mer enhetlig bedömning 

görs över hela landet. Han menar också att problem finns med att felaktiga beslut tas 

på grund av formalia och slarvfel av lantmäteriet, och att det har hänt att E.ON själva 

måste överklaga ledningsrättsbeslut på grund av sådana fel. Problem finns också där 

lantmätaren inte vill sätta något tillträdesdatum och därmed rätten till tillträde blir 

mycket oklar. 

 

Caj gjorde slutligen en sammanfattning av problemen idag.  
Han upplever att det är hela ledningsrättsprocessen som känns för lång och att 

planering utifrån den är problematisk, varför man helst får tillgång till mark genom 

överenskommelse med fastighetsägaren. Därmed söker man ledingsrätt endast när 

sådan inte är möjlig. Förtida tillträde är bara något som används då nya ledningar 

skall dras och det finns risk för kraftiga förseningar till följd av överklaganden. För att 

skydda sig mot dessa söks förtida tillträde hos lantmäteriet eller då ledningsrätten 

prövas i domstol. 
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2.3 Rättsfall 

Nedan kommer en samanställning av de rättsfall som ansågs intressanta för att belysa 

vissa frågor. Kommentar på rättsfallen görs i slutet av varje fall för att skilja våra 

åsikter från domarna. 

 

2.3.1 NJA 1957 s.162. När uppstår värdetidpunkt? 

Målet handlade om att Vattenfalls styrelse år 1945 samt år 1947 hade erhållit ett 

tillstånd att med hjälp av expropriation få servitutsrätt för en kraftledning, och viss 

mark blev då tagen i anspråk. Tillståndet hann förfalla innan dragningen av 

kraftledingen var påbörjad och nytt tillstånd beviljades. Frågorna som behandlades i 

detta rättsfall handlade alltså om vilken tidpunkt som ska anses vara värdetidpunkt 

som, och hur tillgodoräkning av penningvärde skulle ske. Varför frågan om 

värdetidpunkt var tvistig i detta fall, beror främst på att virkespriserna stigit kraftigt 

mellan åren då det första tillståndet beviljades och när det sedermera förlängdes efter 

att tidsfristen gått ut, från 20 kr/m
3
 år 1945 samt 30kr/m

3 
år 1947 till 53kr/m

3 

säsongen 1954-1955. Därmed hävdade skogsbolaget att värdetidpunkten borde ha 

varit den senare. Anledningen till att de hävdade en senare tidpunkt torde vara att 

priset på virke och därmed också skogsmark hade stigit mer än vad penningvärdet i 

övrigt hade gjort under perioden. Alltså fanns det ett intresse av att den senare 

tidpunkten skulle gälla som värdetidpunkt. Vattenfalls styrelse hävdade dock att 

värdetidpunkterna skulle utgå ifrån tidpunkt för beslut, det vill säga de rådande 

förhållanden som varit 1945 samt 1947 och endast räkna upp beloppen med en ränta 

på 6% fram till den 1/10 1957. Båda parter var i övrigt överens i hur värderingen av 

skogsmarken hade skett, samt vilken ränta som beloppet skulle räknas upp med från 

den tvistiga värdetidpunkten. Målet gick sedan upp till högsta domstolen. Följande 

intressanta konstateraden gjordes där: 

”Den mark servitutsrättigheterna avse har ostridigt tagits i anspråk av styrelsen 

ifrågo om Sörtanflo 1:4, 2:4 och 2:5 den 1 jan. 1945 samt beträffande Nässjö 1:1 d. 1 

okt 1947. Genom ianspråkstagandet får styrelsen anses hava tillträtt marken…” 
79

 

Alltså anses marken tagits i anspråk i samband med det första beslutet och att en 

förlängning sökts efter detta, bör alltså inte räknas som en ny värdetidpunkt. 

Ersättningen utgick därmed ifrån de första värdetidpunkterna det vill säga den 1/1 

1945 samt den 1/1 1947 med en uppräkning av endast penningvärdets förändring. 

Hur hänsyn till konjunkturen skall tas, framgår också ur domen, där det enligt nedan 

följande citat förklaras som: ”Om konjunkturutvecklingen visar tendens till väsentlig 

avvikelse från nämnda medelpris..” Det vill säga man skall inte ta hänsyn till 

konjunkturen om inte särskilda omständigheter föreligger. Alltså att marknadsläget 

för det man skall ersätta väsentligt stigit mer än vad allmänna prisläget gjort och om 

man kunde se tendenser till detta vid värdetidpunkten, det vill säga tillträdet.  

                                                      
79

 NJA 1957 s.162, s 8 3. 
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Kommentar  

Den viktigaste från domen var konstaterandet att tillträde, oavsett när ansökan kom 

in, är då den faktiska markanvändningen påbörjas, och att detta då blir värdetidpunkt. 

Exempelvis situationen där någon tidigare använt marken genom en nyttjanderätt för 

ledning och detta blir uppsagt. Om denne då söker ledningsrätt och får detta, är 

tillträde att räkna som den dagen då marken tillträddes utan en gällande nyttjanderätt. 

Vilket illustras på figuren nedan: 

 

Avtal sägs upp till
XXXX-XX-01

Nyttjande rättshavare söker förrättning för att 
säkra pågående markanvändning

Fastighetsbildingsbeslut tas
XXXX-XX-26

Tillträdet bir
XXXX-XX-02 vilket 

också blir 
värdetidpunkt

 
 

Vad figuren visar är att vid sådana tillfällen då den faktiskta markanvändningen inte 

ändrats, utan ändringen enbart gäller med vilken rättighet marken nyttjas, är 

värdetidpunkten då den första rätten förföll. 
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2.3.2 NJA 1985 s 676 Särskild omständighet  

Målet handlar anläggning av ett nytt motionsspår i samband med att en ny 

motionsanläggning skulle uppföras i Kalix-kommun. Det intressanta i domen för oss 

handlar framför allt om vad som kan räknas som speciella omständigheter. Då det i 

domen från tingsrätten konstateras att motionsspår inte är att anse som en tillräckligt 

skärskild omständighet för att kunna föranleda förtida tillträde i enlighet med 

anläggningslagen. Både hovrätt och HD fastställer sedan domen. 

 
2.3.3 Förrättningsakt: O112728.(Pågående mål i MMD) När uppstår 
värdetidpunkt 

Målet handlade om en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, där 

Göteborgs stad fastighets reglerat mark ifrån makarna Sörgren där det tidigare funnits 

ett arrende. Målets tvistefrågor var dels vad värdetidpunkten skulle bestämmas till, 

och dels hur ränta skulle beräknas mellan själva värdetidpunkten och fram till dess att 

betalning skulle ske. 

 

Makarna Södergren anförde att värdetidpunkten borde vara april 1990, vilket är 

tidpunkten då fastighetsplanen från 1938 upphävdes, man menade alltså att detta var 

ett led i kommunens ianspråktagande av marken. Kommunen bestred detta och 

hävdade att värdetidpunkten borde vara den 24:e september 2012, eftersom det då är 

möjligt att tillträda fastigheten. 

 

Det domstolen konstaterade var att värdetidpunkten inte kan anses vara 1990 eftersom 

det scenariot inte var allmängiltigt. Alltså bestämdes värdetidpunkten till 2012-09-24 

då det faktiska tillträdet skedde i enlighet med det som Göteborgs stad anfört.  Vidare 

konstaterades det i domen att uppräkningen skulle ske med hjälp utav KPI samt i 

enlighet med 5§ räntelagen det vill säga referensräntan plus 2 %. 

 

Kommentar 

Det finns två intressanta punkter i målet. Det första är att domen bekräftar att 

värdetidpunkten ej blir då en arrendator tillträder fastigheten med hjälp av ny 

rättighet, utan värdetidpunkten blir det datum då den tidigare rättigheten upphör. 

Det andra intressanta som sägs i domen är att ränta skall utgå i enlighet med LL 30§ 

vilket är intressant då FBL 5:15 har likande lydelse och således borde ha använts. Det 

bekräftar i vilket fall att ränta skall utgå för ett förtida tillträde inklusive en 

uppräkning av KPI.  
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2.3.4 NJA 2008 s.511 Värdetidpunkt. Pågående eller alternativ 
användning av mark. 

I detta dokument behandlas tre olika domar. 

 

Dom nr:1 
Första domen behandlar om intrångsersättning i samband med att arrendeavtal som 

ska övergå till ledningsrätt. De olika parterna är Sveaskog och Telia.  

Sveaskog anför att det en ersättning på cirka 160 000 kr som skall utgå. Var av 92 

455 kr avser intrånget och 67 713 kr utgör övrig skada. I andra hand anförde 

Sveaskog att ersättingen skulle sättas till 140 000 kr efter en uppräkning av framtida 

arrendeavgifter. Telia yrkade att ersättningen skulle bestämmas till 6 000 kr det vill 

säga den ersättning som lantmätaren hade kommit fram till. Ledningsrättsbeslutet togs 

2001-11-30 och vann laga kraft. 
 

HD:s avgörande 

Det intressanta är framför allt att HD avgör om det är pågående användning på 

marken som skall användas eller om det är alternativa användningen för 

fastighetsägaren som skall ligga till grund för värderingen. Det vill säga skall marken 

värderas som skogs eller tomtmark? I skälen till sitt beslut förde HD ett resonemang 

kring varför det inte ska vara den nuvarande markanvändning som skall ligga till 

grund för värderingen, utan den alternativa användningen av marken som skall gälla.  

Detta grundar man på att i fallet där ett arrende skall övergå till ledningsrätt, så är det 

att anse som att nuvarande värde beror på användningen, och därmed att anse som en 

positiv influens och sådant skall inte ersättas enligt influensregeln (ExL 4 kap 2§). 

Slutsatsen är att då det är fråga om pågående markanvändning och ett arrendeavtal 

görs om till en ledningsrätt, så är det den alternativa användingen som skall ligga till 

grund för värderingen.  Vidare konsterar HD att värdetidpunkten blir då beslutet 

vunnit laga kraft, det vill säga, då arrendet gick ifrån att vara ett arrende till att 

marken togs i anspråk i form utav en ledingsrätt vilket bekräftar domen ifrån 1957, se 

kap 2.3.1 

 

Dom nr:2 
Dom två liknar fallet i dom ett. Oenighet råder om det är den alternativa 

användningen eller den pågående användningen som skall ligga till grund för 

värderingen då ett arrende övergår till en ledningsrätt. Parterna i detta fall var 

Vodafone/Telenor och två privata fastighetsägare. Tidigare hade ett arrende legat till 

grund för en mast med en teknikbod, men i samband med att de nya fastighetsägarna 

tillträde på fastigheten, sades avtalet upp till den 30 januari 2005 varpå Vodafone 

ansökte om ledningsrätt för samma anläggning, något som vann lagakraft den 7:e 

mars 2005. Tvistefrågan var om ledingsrätten var ogiltig, vilket fastighetsägarna 

yrkade på i första hand, i andra hand yrkades att ersättningen skulle grundas på 

nuvarande användning och inte alternativ användning. Vodafone yrkade på att 

Lantmäteriverkets beslut skulle bestå och värderingen skulle göras utifrån alternativ 

användning. 
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HD:s avgörande. 

HD konstaterar för det första att värdetidpunkten för ersättningen blir den dagen då 

arrendet sades upp, alltså den 30 jan 2005. Detta i likhet med kap 2.3.1, där det inte 

spelade någon roll att först om ledingsrätten gavs senare, utan det är när tillträdet 

skede som blir värdetidpunkt, alltså då arrende-avtalet gick ut. Vidare konstaterar 

HD, som i fall ett, att värdet skall beräknas utifrån alternativ användning, och att det 

tidigare arrendeavtalets inverkan skall bortses ifrån. Det vill säga, även här 

konstaterdes att det är den alternativa användningen som skall ligga till grund för 

värdering vid ledningsrätt, samt att värdetidpunkten blir då faktiskt tillträde skedde. 

Återigen bekräftas domen från kap 2.3.1 samt den tidigare domen. 

  

Dom nr:3 
Även dom tre handlar om ett fall då man är oense om framför allt om vilken 

markanvändning som skall ligga till grund för ersättning samt om vilket 

tillträdesdatum som skall användas. På grund utav att ett arrendeavtal, som Vodafone 

tidigare hade haft, gick ut den 31/12 2002 krävde Västerås kommun under februari 

2003 att Vodafone skulle avträda marken. Något som dock inte skedde, utan istället 

ansökte Vodafone om ledningsrätt i mars 2003.  Kommunen anförde att 

värdetidpunkten skulle vara den 16 augusti 2003, det datum då ledingsrätten vann 

lagakraft. Dessutom ansåg kommunen att en ersättning om 425 alternativt 375 tkr 

skulle betalas av Vodafone, ersättningen baserades på olika beräkningsmodeller med 

avseende på nuvarande markanvändning, alltså en värdering av området i enlighet 

med arrendeavtalet. Vodafone anförde istället att värdetidpunkten skulle vara det 

datum då arrendet upphörde det vill säga den första januari 2003, och att 

intrångsersättningen skulle bestämmas utifrån vilken alternativ användning 

kommunen hade för marken. De yrkade alltså på om ersättning skulle utgå på den 

beräkning som Lantmäteriverket hade fastställt. 

 
HD:s avgörande 

Det HD konstaterar här, med hänvisning till NJA 1957 s.162 (likt i de föregående 

fallen), är att värdetidpunkten blir då det faktiska tillträdet ägde rum, alltså den första 

januari 2003, dagen efter arrendes upphörande. Ersättning bestäms till 26.922 kr plus 

ränta, likt den värdering som Lantmäteriverket gjorde. Ersättningen baserades sig på 

alternativ användningen för marken varför ersättningen inte blir väsentligt lägre än 

det Västerås kommun yrkat på, då deras värdering var baserad på pågående 

användning. Domen är alltså helt i linje med de tidigare två domarna och det måste 

anses vara bekräftat att det är alternativ användingen som skall ligga till grund för 

värdering av intrång med hjälp av ledningsrätt. Bekräftat blir också att det är då 

faktiskt tillträde sker, som värdetidpunkten skall räknas ifrån, dvs då gamla avtal 

löper ut. 
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Kommentar 

Det intressanta i de tre domar som presenteras i detta rättsfall är att alla tre domarna 

hänvisar till och bekräftar avgörandet i NJA 1957 s. 162. Det vill säga man kommer 

fram till att värdetidpunkten blir då en tidigare rättighet slutar gälla, inte när den nya 

rättigheten börjar gälla.   

 

2.3.5 Lantmäteriet rättsfallsarkiv nr: 1978.50 Förtida tillträde med 
områdeskoncession, ej lämpligt 

Bakgrund 
En ledningsrättshavare söker förtida tillträde för en ledningsrätt. Som grund för detta 

hänvisar de till en områdeskoncession. Vidare har ledningshavaren hade kommit 

överens med de andra sakägarna med avtal och servitut, endast dödsboet till Amås 3:2 

motsatte sig beslutet då man ansåg att den aktuella dragningen på många sätt var 

olämplig och en alternativ dragning på fastigheten västligt skulle minska intrånget. 

Vilket gjorde att de motsatte sig beslutet. Kraftbolaget anförde att de behövde 

ledningen för att kunna bygga ut överföringskapaciteten då en allt större efterfrågan 

på el uppstått i och med att två nya områden för fritidsbostäder skulle uppföras inom 

det område den överklagade sträckningen gick. 

 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Fastighetsbildningsmyndigheten gav ledningsrätt med motiveringen att villkoren i 

6,7,8,10 §§ LL var uppfylld och att ianspråktagandet ej orsakar synnerliga men för 

fastighetsägaren till Amås 3:2. Vidare sades att den föreslagna alternativa dragningen 

skulle leda till en så pass mycket sämre teknisk lösning att den inte kunde motiveras 

av den minskning av skadan som fastighetsägaren får. Dock lämnades yrkandet på 

förtida tillträde utan bifall, därmed förordnades att tillträde fick ske när 

fastighetsbildningsbeslutet vunnit lagakraft och när ett förskott på 1500kr hade 

erlagts. Det vill säga att ett förtida tillträde enligt 25§a beviljades ej utan att tillträde 

togs som ett preliminärbeslut i enlighet med LL 25§. 

 
Fastighetsdomstolen 
Dödsboet till Amås 3:2 överklagade detta beslut till fastighetsdomstolen. Där ungefär 

samma grunder som tidigare redovisades. Fastighetsdomstolen konstaterade att de 

nackdelar som Amås 3:2 upplevde och som skulle minskas med den alternativa 

dragningen, skulle även fördyra ledningen då en helt ny ledningsprojektering skulle 

behöva göras. Alltså ansågs det att olägenheterna för Amås 3:2 var ringa i förhållande 

till de olägenheter som skulle uppstå med den föreslagna ledningsdragningen för 

ledningshavaren. Överklagandet lämnas utan bifall. Alltså fastställer man 

fastighetsmyndigheten beslut. 

 
Kommentar 

Man fann att den alternativa dragningen skulle innebära mindre påverkan för just den 

klagande, men att detta skulle innebära en så mycket sämre teknisk lösning att den 

förbättring som klagande upplevde inte stod i proportion till försämringen av 

ledningsdragning. Trots att utredning av lokalisering var gjord kunde ändå inte 

beviljande av ett förtida tillträde göras, vilket ytterligare förstärker tesen om att det i 
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princip bara går att få ett förtida tillträde när det föreligger linjekoncession alternativt 

sker i syfte att genomföra en detaljplan. 

 

2.3.6 Lantmäteriet rättsfallsarkiv nr: 1981. 66 Vad är särskild 
omständighet? 

Bakgrund 
En byggnadsplan kring sjön Sladan hade antagits. Denna byggnadsplan avsåg 

utbyggnaden av ett nytt, relativt omfattande fritidsområde och som ett led i detta 

krävdes en utbyggnad av eldistributionsnätet. Därför ansökte Luleå Energiverk AB 

den 14 februari 1982 om en förrättning enligt ledningsrättslagen. 

  
Förrättningen 
Markägarna var överens om att ledningen skulle dras enligt ett av de föreslagna 

alternativen. Det enda klagomålet kom ifrån en fastighetsägare som framställde krav i 

en skrivelse till fastighetsbildningsmyndigheten, där denne ansåg att 

ersättningsfrågorna skulle vara utreda innan tillträde kunde ske, samt att en 

stämplingslängd skulle upprättas. I denna ville fastighetsägaren att de skador som 

uppstått när utstakningen av en av de två ledningsgatorna som ej skulle användas, 

skulle inventeras och ersättas. Fastighetsbildningsmyndigheten fattade sitt beslut 

1980-08-25, där tillträde gavs i samband med att förrättningen vann laga kraft, samt 

att ersättningen skulle lösas vid ett senare tillfälle. Vidare konstaterades det i 

förrättningen att anläggningen i sin helhet skulle vara klar inom ett år från tillträdet. 

Dessutom skulle förskott utgå för två fastighetsägare, varav en var den som fört talan 

mot att tillträde skulle ske innan ersättningsfrågorna var lösta. 

 

Fastighetsdomstolen 

Fastighetsägaren framför här i stort samma sak som i sin skrivelse till 

fastighetsbildningsmyndigheten. Det vill säga, att ersättningsfrågan ska vara löst 

innan tillträde kan ske. Kraftbolaget bestred detta yttrande och ville att 

fastighetsbildningsbeslutet skulle kvartstå. Fastighetsdomstolen anför i sin dom 

följande: Ledningen uppfyller kraven i LL 2 § samt 6-10§§, och marken som tas i 

anspråk, inte innebär synnerliga men för vad som avses i LL 12§. Tingsrätten 

konstaterar vidare att det enligt 23§ LL, om det är lämpligt, får ledningsbeslut 

meddelas utan att tekniska arbeten och ersättningar bestämts. Alltså lämnas yrkandet 

utan bifall. 

 

Hovrätten 

I hovrätten anförs i princip samma sak som anförts i tidigare instanser, förutom det att 

Kraftbolaget yrkar på ett förtida tillträde till det upplåtna området. Detta eftersom 

fritidshusområdet nu blivit försenat med två år på grund av tvisten. 

Hovrätten konstaterar att fastighetsägaren inte har någon grund för sin talan enligt 

ledningsrättslagen, och vill fastighetsägaren få extra ersättning för de skador som 

företogs vid den västra dragningen, måste det avgöras som en särskild 

skadeståndstalan. Vidare konstaterar hovrätten att det inte finns någon grund för ett 

förhöjt förskott. Alltså lämnas fastighetsägarens yrkande utan bifall. Hovrätten anser 

också att förtida tillträde ej kan beviljas eftersom skälet att fritidsbostadsområdet 
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blivit försenat, ej avser sådana särskilda omständigheter som kan föranleda ett förtida 

tillträde, även om ledningsdragningen i övrigt är oomtvistad. 

 

Kommentar 

Här kommer man fram till att trots att en försening av ledningsutbyggnaden lett till en 

två år lång försening av ett fritidshusområde, ansågs inte detta som en särskild 

omständighet som kunde föranleda ett förtida tillträde. Med andra ord, trots att 

ledningen är oomtvistad, så ansåg man inte att en försening på två år vara en särskild 

omständighet.  

 
2.3.7 Lantmäteriet rättsfallsarkiv nr: 1989.28. Ingen båtnad, inget förtida 
tillträde. (Soptippsfallet) 

Bakgrund 
Marks kommun behövde utöka sin deponi för avfall då den höll på att nå sitt 

kapacitetsmaximum till årsskiftet 1989. Kommunen sökte därför koncessionstillstånd 

för utökning av deponin genom en utökning av det existerande området i enlighet 

med miljöskyddslagen, vilken man också fick. Därför ansökte Marks kommun om 

förtida tillträde i förrättningen. 
 

Förrättningen 
Den 15:e mars 1989 inkom en ansökan från Marks kommun om fastighetsreglering 

till fastighetsbildningsmyndigheten, i en bifogad karta beskrivs området för en 

utökning av avfallsdeponin. Vidare yrkade Marks kommun att området som 

omfattades av koncession skulle få tillträdas genom förtida tillträde. Fastighetsägaren 

till Hede 3:1 framförde sin talan i samband med sammanträdet och anförde att de var 

villiga att avstå mark ifall de kunde tillgodoses med ersättningsmark. Något som inte 

kommun gjorde, utan angav istället ett penningbud. Vilket gjorde att Ägarna till Hede 

3:1 motsatte sig beslutet. Fastighetsbildningsmyndigheten fattade sedan beslut om 

reglering och medgav förtida tillträde. Motiveringen var främst, att de allmänna 

reglerna i FBL var uppfyllda, samt att båtnaden var större än den skada som 

fastighetsägaren led (beräknad till ca 4000). Det förtida tillträdet medgavs, även det 

motiverades med att marken behövdes snabbt, samt att det fanns ett koncessionsbeslut 

för det aktuella området. Vilket ansågs fullgöra sådana speciella omständigheter som 

föreskrivs i FBL 5:30a. 

 
Fastighetsdomstolen 
Fastighetsdomstolen anser att marken kan tillträdas, eftersom den kunnat tas i anspråk 

genom expropriation, varför fastighetsbildningsbeslutet i sak varit korrekt. De ansåg 

att förtida tillträde ej kan medges. Det motiveras med att det fanns tveksamheter i 

enlighet med FBL 5:8 (det vill säga, det fanns betänkligheter kring graderingsvärdet) 

varför ett förtida tillträde då ej borde beviljats. Dock konstateras att kommuners 

behov av mark överväger de olägenheter som ett förtida tillträde skulle innebära för 

fastighetsägaren. Men eftersom tveksamheter redan fanns, räcker inte detta och 

förtida tillträde nekas. 

 

Hovrätten 
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Domstolen konstaterar att marknadsvärdet av Hede 3:1 minskar med 4000kr. Vidare 

anser de att ingen motsvarande värdeökning sker på Kommunens fastighet, snarare en 

värdeminsking. Därav finns ingen båtnad. Varför ingen fastighetsbildning kan göras. 

Hovrätten prövar därmed inte frågan om förtida tillträde.  

Kommentar 

Det viktiga att konstera här är, dels att båtnad måste finnas, likt vid all tvångsvis 

fastighetsreglering enligt FBL, samt att båtnaden måste skapas på fastigheten. Att det 

finns en övervägande nytta från övriga samhället av att åtgärden utförs, är 

underordnat det faktum att fastigheten inte får en ökad nytta av åtgärden.  

Vidare går det att ur Fastighetsdomstolens dom se att inga tveksamheter kring 

båtnaden får finnas för att ett förtida tillträde ska beviljas, det vill säga, det måste 

bevisas med stor säkerhet att båtnad uppstår för att man skall kunna besluta om ett 

förtida tillträde.  

 

2.3.8 Lantmäteriet rättsfallsarkiv nr:2001.10 Bildade GA befintlig väg 

Bakgrund. 
Fastighetsägare sökte anläggningsåtgärd för att skapa en GA avseende en befintlig 

utfartsväg, som redan användes som en gemensam utfart. 

 

Fastighetsbildningsmyndigheten. 
Den 26 april 2000 ansökte en fastighetsägare om inrättande av en 

gemensamhetsanläggning för den befintliga utfartsvägen. Två veckor senare hölls ett 

sammanträde där ingen av de deltagande förde någon talan emot bildade av 

gemensamhetsanläggning, förutom en delägare till fastigheten Sangis 8:36, där en 

stor del av vägen skulle gå. Denne anförde alternativa vägförslag. I övrigt gjordes 

inga yrkanden om ersättning för intrånget. Därför beslutade 

fastighetsbildningsmyndigheten den 5 maj 2000 att en gemensamhetsanläggning 

skulle inrättas. Motiveringen var att ett stort behov ansågs föreligga för berörda 

fastigheter, samt att inga rimliga alternativ till vägens dragning fanns. 

 

Fastighetsdomstolen. 
Tidigare omnämnd fastighetsägare överklagade beslutet, och anförde en alternativ 

sträckning av vägen, samt att ärendet skulle återförvisas tillbaka till lantmäteriet. 

Detta motiveras med att vägen och vägområdet för tillfället används för torkning av 

virke och förvaring av jordbruksredskap. Vidare anser fastighetsägaren att inga 

godtagbara alternativa områden, för uppställning av redskap och torkning, finns på 

fastigheten. Dessutom anför denne att det finns godtagbara utfartsalternativ på 

stamfastigheten Sangis 8:38. Sedermera påpekar fastighetsägaren att trafiken är 

speciellt störande under de två månader som älgjakten pågår. Den andre delägaren till 

Sangis 8:36 anförde att vägen redan idag används av berörda parter och att 

förrättningen inte leder till några ökade kostnader eller olägenheter för den klagande. 

Vidare hävdar denna att en mer rättvis fördelning av kostnader skulle uppstå med 

hjälp av anläggningsbeslutet.  Största problemet med vägen är att klagande, genom att 

lägga virke på vägbannan, hindrar större fordon att nyttja vägen. Vidare anför denne 

att klagande själv deltar i jakten varför ingen störning finns. Ägaren till Sangis 8:20 
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anförde i huvudsak att denne alltid använt vägen liksom tidigare ägare och när 

klagande förbjudit denne att använda vägen frågat om lov hos den andra delägaren. 

Ägaren till Sangis 8:20 berättar också att han vid två tillfällen själv bekostat grusning 

av vägen. Vidare kommenteras vedbehovet och det konstateras att det aldrig har 

funnit så mycket virke på fastigheten trots att boendet på fastigheten minskat. 

Klagande dementerar även påståendet att vägen används livligt. Ägarna till Sangis 

8:69 anförde att de alltid använt vägen och att den klagande fastighetsägaren själv har 

nyttjat vägen, men aldrig hjälpt till med kostnaderna för att hålla vägen i bruk. Vidare 

konstaterar de att det aldrig någonsin, under de 7 åren som de har bott på fastigheten, 

har funnits så mycket ved på Sangis 8:36 som nu. De säger även att vägen ej används 

flitigt, som exempel tar de upp att deras barn lärt sig cykla på vägen. Vidare konsterar 

de att den, av klagande, föreslagna vägen idag endast är en skogsväg och skulle 

således behöva upprustas för 10-tusentals kronor. 

 

Fastighetsdomstolen motivering 

Fastighetsdomstolen fattar sedan sitt beslut efter följande motivering.  De konstaterar 

först att den omfattning av virkesuppläggning, som sker på den klagandes fastighet, 

inte på något sätt är att anse som normalt, varför den klagande, om ett så omfattade 

upplag krävs, får lösa detta på annat sätt. Vidare konstaterar domstolen att den 

alternativa vägen skulle leda till avsevärt ökade kostnader, samt att det skulle leda till 

två tättliggande utfarter vilket inte kan anses rimligt. Därmed är båtnadsvillkoret 

enligt anläggningslagen uppfyllt, domstolen säger också att då det bara finns en 

klagande fastighetsägare så är opinionsvillkoret uppfyllt. Alltså anser 

fastighetsdomstolen att klagomålet skall lämnas utan bifall, och fastställer 

anläggningsbeslutet. 

 

Hovrätten 
Den klagande yrkar på samma sätt som i fastighetsdomstolen .Tre av sakägarna 

bestrider den klagandes yrkande och yrkar själva, utöver vad som tidigare beslutats, 

även att förtida tillträde skall ges. De yrkar dessutom att den klagande ska förbjudas 

att lägga upp ved och virke inom ett avstånd av 4 meter från vägkant. Dessa nya 

yrkanden bestrids av klagande. Inga nya yrkanden gjordes i själva saken, förutom att 

den klagande sedan synen i tingsrätten, tillfört ytterligare 20 kubikmeter virke till sitt 

upplag och gjort situation ohållbar. Klagande har också hindrat framkomlighet på 

vägen och vägrat fastighetsägare samt besökande att använda vägen. Hovrätten 

motiverar sitt beslut på följande sätt. Fastighetsdomstolens resonemang accepteras 

och därmed fastslås fastighetsdomstolens dom. Angående yrkanden om förtida 

tillträde och vedupplag i vägkant anför hovrätten, att på grund av att fastighetsägarnas 

behov av väg, anses det föreligga sådana behov som anförs i AL 27§a. Det vill säga, 

särskilda omständigheter föreligger och förtida tillträde skall medges. Angående 

flyttning av vedupplaget kan inte hovrätten pröva denna fråga utan hänvisar till 

kronofogdemyndigheten.   
 
Kommentar 

Här yrkades på ett förtida tillträde efter att processen hade kommit upp i Hovrätten, 

som ansåg att ombildandet av den juridiska förvaltning av vägen från enskildväg till 
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en GA, var en sådan särskild omständighet som gör att ett förtida tillträde enligt AL 

27 a § kan beviljas.  

2.3.9 Lantmäteriet rättsfallsarkiv nr: 2006. 24 Ledningsrätt 
radiostation för bredband 

Bakgrund 
Den 8 september 2004 inkom en ansökan till lantmäterimyndigheten ifrån 4Gis om 

ledingsrätt avseende en radiostation på fastigheten Trimstorp 1:1 i Falköpings 

kommun.  
 

Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten beviljar ledingsrätt och anger följande skäl. Förutom de 

allmänna kraven anser de att lokaliseringskravet är uppfyllt i och med att bygglovet 

för ledningen och teknikboden har behandlat lokaliseringen av dessa. Därmed har det 

framkommit att platsen är den mest lämpade för ändamålet. 4Gis hade även yrkat på 

förtida tillträde, något som ej tillåts och beslutet motiveras med att då åtgärden sker 

utanför detaljplan är det inte praktiskt taget uteslutet att beslutet kan komma att 

ändras, varför förtida tillträde ej ges. 

 

Fastighetsdomstolen 
Ägarna till Trimstorp 1:1 anför i huvudsak att det, inte under några omständigheter, 

skall uppsättas någon mast på grund av strålningsrisken för djur och människor. 

Vidare hävdar man att masten inte skulle passa in i kulturlandskapet och skulle leda 

till ett minskat värde av fastigheten. 

 

4Gis bestrider detta, och yrkar dessutom att tillstånd till förtida tillträde skall ges. De 

hänvisar till samråden med Falköpings kommun och länsstyrelsen där de tillsammans 

kommit fram till att placeringen är den bästa för ändamålet. Placeringen är också god 

ur väg-synpunkt då en befintlig traktorväg kan användas för ledningsdrift. Som skäl 

för att medge förtida tillträde anför 4GIS följande: Den eventuella skada som 

fastighetsägaren lider av ett förtida tillträde är mycket lägre än den som 4Gis skulle 

lida av inte få detta. Som skäl för detta redovisar de flera skäl, bland annat risken av 

vite från post- och telestyrelsen på grund av bristande täckning. 

 

Efter att ha tagit del av information fattade fastighetsdomstolen ett beslut. De ansåg 

att ledningen var placerad på lämplig plats ur allmän synvinkel, samt på ett sådant sätt 

att skadan på fastigheten minimerades. Gällande yrkandet om förtida tillträde, 

konstateras att de mycket strikta reglerna som gäller för att få förtida tillträde enligt 

LL 27§a, ej är tillämpliga på förevarande fall, varför ett förtida tillträde ej skall 

medges. 

 

Hovrätten 
Samma angivna skäl som i fastighetsdomstolen framkom även här. Dock med t 

tillägget, att om ledingsrätt gavs, ville ägarna till Trimstorp 1:1 att ersättningen skulle 

höjas med 20.000kr/år. 
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Hovrätten avvisar kravet om höjd ersättning, eftersom kravet hade framförts först i 

hovrätten, fanns ej behörighet att pröva frågan. Vidare konstateras att inga skäl 

framkommit som föranleder hovrätten att göra en annan bedömning av 

fastighetsbildningsbeslutet än vad fastighetsdomstolen gjort. Klagomålet står därmed 

fast. Hovrätten fastställer därmed lantmäterimyndigheten och fastighetsdomstolens 

beslut. Ledingsrätt medges alltså, men inget förtida tillträde får ske.  

 

Kommentar 

Från rättsfallet går att läsa att ett bygglov för telemast givits, men då lokaliseringen är 

utanför detaljplan anses det inte vara utom tvivel att lokaliseringen kan ändras, vilket 

gör att tillåtelse till förtida tillträde enligt LL 25 a § ej kan ges. Samtidigt anses 

reglerna för att ge en ledningsrätt utan förtida tillträde uppfyllda.  

 

2.3.10 Akt G11340 Förtida tillträde optokabel, ingen alternativ sträckning 
föreslagen. 

Bakgrund 
En ansökan om förrättning inkom till LM, från Härlanda Fiber ekonomisk förening, 

ansökan avsåg ledningsrätt för en fiberkabel enligt en bifogad kartskiss. Skissen 

beskriver att ledningen kommer gå längs med vägkant större delen av sträckan. Med 

det som motiv anser lantmätaren att ledningsrätten inte kommer ändras i det som i sak 

är viktigt för att medge ett förtida tillträde. Alltså medges förtida tillträde till 

ledningsrätten. 

 

Mark- och miljödomstolen 
Detta beslut överklagas sedan av fastighetsägaren till Långasjömåla 1:13 som yrkar 

att besluten om ledningsrätt och förtida tillträde ska undanröjas och att ärendet ska 

återvisas till lantmäteriet för förnyad handläggning Han yrkar även att domstolen ska 

inhibera det överklagade beslutet. Som grund för det anförs det i huvudsak: 

Om ledningen inte förläggs på ett större djup än 40 cm kan detta befaras medföra 

stora olägenheter i normal skogsverksamhet. Lantmäteriet har inte heller visat att den 

mest optimala sträckningen valts, trots att det finns skyldighet att utreda detta. Några 

relevanta skäl för det förtida tillträdet redovisas inte heller. Härlunda Fiber ekonomisk 

förening framför att man arbetat fram ett förslag till ny sträckning som enligt 

föreningen, klagande kan acceptera. Föreningen har även anfört att fibern kommer att 

läggas på tillräckligt djup (mer än 40cm) så att klagande kan fortsätta med normala 

skogsbruksmetoder. 
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Domskäl 
Mark- och miljödomstolen anser att villkoret i 6 § ledingsrättslagen ej kan anses vara 

uppfyllt då en alternativ sträckning finns, med mindre belastning för Långasjömåla 

1:13. Vidare anses det även att lantmäteriet brustit i sin utredningsskyldighet (19 § 

LL), eftersom då beslut om ledningsrätt fattas måste alternativa dragningar utredas. 

Med detta sagt och eftersom parterna enats om en annan sträckning av ledningen och 

även är ense om ledningsdjupet, samt en annan ansvarsavgränsning än den av 

lantmäteriet beslutade finner Mark- och miljödomstolen att förrättningen ska 

återförvisas för förnyad handläggning. 

 

Kommentar 

Det här rättsfallet handlar om att en ekonomisk förening har ansökt om ledningsrätt, 

och lantmätaren som har hand om förrättningen, godkänner placeringen och medger 

förtida tillträde.  Beslutet upphävs dock, på grund av att en fastighetsägare klagar på 

bland annat att alternativa sträckor inte har utretts av lantmätaren.  Värt att notera är 

att beslutet återförvisas då rätten, i detta fall Mark- och miljödomstolen, inte anser att 

lokaliseringskravet i LL 6 § är uppfyllt samt att lantmätaren har brustit i sin 

utredningsplikt LL 19 §, som säger att alternativa placeringar skall utredas. 
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2.4 Förarbeten och Propositioner 

Nedan kommer en presentation av de förarbeten och propositioner som studerats och 

funnits vara relevanta. I början av varje delkapitel kommer en kort sammanfattning av 

vad som behandlas i den mer ingående texten. Förarbetena och propositionerna 

kommenteras sedan i slutet av varje delkapitel. 

 

2.4.1 Prop. 1988/89:77  Fixerad gräns för ersättningen i FBL 6:6 

Propositionen behandlar frågan om ersättning när samfälld mark på något sätt förlorar 

värde, till exempel genom att mark överförs från en samfällighet eller att någon 

rättighet, som exempelvis ett servitut upplåts inom en samfällighet. Ur denna 

proposition går det att utläsa ett resonemang om att 3 % av prisbasbeloppet, är 

tillräckligt lite för att kunna neka delägande fastigheter ersättning, om de inte aktivt 

yrkar på det. 
 

I FBL 6:6-7 presenteras hur ersättning skall utgå när mark överförs från en 

samfällighet eller när ett servitut upplåts eller ändras i samfälld mark. Intressant är att 

en fixerad gräns införs, för när ersättning behöver betalas ut till delägare, förutsatt att 

ingen yrkar på att utbetalning skall ske. Denna gräns går vid 3 % av det prisbasbelopp 

som gällde året innan förrättningen påbörjades, det vill säga om en skada bedöms 

vara så liten för delägande fastigheter att den inte når över 3 % av prisbasbeloppet så 

behöver inte ersättning utgå.  
 

I propositionen argumenteras att i många samfälligheter finns ett stort antal delägare, 

vilket medför att den individuella ersättningen till var och en blir mycket låg. Vidare 

konstaras att många samfälligheter har ett lågt värde, vilket gör att 

utredningskostnaderna för att undersöka ersättningarna, inte är motiverade jämfört 

med de värden som skall ersättas. 
80

 

 

I propositionen utvärderades dåvarande lagstiftning och argumentation för en bestämd 

värdegräns görs. Tidigare lydelse var: om mark överförs från en samfällighet, skall 

ersättning fastställas även utan yttrande om det finns anledning att anta att en 

fastighets andel i marken har ett inte obetydligt värde.
81

 En av anledningarna till att 

en bestämd gräns bedömdes nödvändig, var att värderekvisitet ”inte obetydligt ” 

många gånger tolkades olika av olika fastighetsbildningsmyndigheter runt om i 

landet. Resomanget fördes vidare och en entydig gräns för ersättningen bedömdes 

önskvärd, då detta skulle leda till en förenklad handläggning. Vidare anger man att 

nivån (3% av prisbasbelopp), är en gräns som har stöd från praxis. Utredningen för att 

fastställa att eventuell ersättningen inte skall överstiga 3 % av prisbasbelopp, måste 

dock göras. Meningen är dock inte att det skall göras en fullständig utredning av 

ersättningen, utan det handlar snarare om att lantmäterimyndigheten skall göra en 

enklare överslagsräkning
82

.  
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Kommentar 

Det viktiga i propositionen var att man gick från en flytande definition av vad en 

obetydlig ersättning var, till ett fast belopp. Som blev 3% av prisbasbeloppet vilket i 

dagsläget motsvarar cirka 1.300kr. Det vill säga, i denna lagparagraf går gränsen för 

obetydlig ersättning kring 1.300kr. Detta motiveras i propositionen med att man vill 

ha en likvärdig bedömning som inte skiljer sig beroende på vilken del av landet som 

en förrättning råkar genomföras. Detta anser vi är en rimlig och god bedömning och 

vi tycker också att det vore intressant att diskutera en liknande lagstiftning ifråga om 

förtida tillträde. Vi tänker oss att på samma sätt kunna bestämma en fast procentsats 

som utgår ifrån prisbasloppet. Vidare borde en sådan procentsats vara större än den 

som finns beskriven i FBL 6:6, detta utifrån att det där handlar om att man inte få 

någon ersättning över huvudtaget. Rimligen borde en större skada kunna anses som 

obetydlig när man faktiskt blir ersatt, om än i ett senare skede, jämfört med om man 

inte skall få någon ersättning alls. Detta skulle vara bra eftersom det skulle ge 

enhetliga riktlinjer för hela riket, samtidigt som det skulle kunna ge en motivering till 

sakägare varför inte förskott utgår, då man kan hänvisa till lagen och på så sätt blir 

”obetydlig” inte en bedömning utan ”ett faktum”. 

 

2.4.2 Prop. 1978/79:214 Tillträdesplikt för den exproprierande 

 

Propositionen behandlar problematiken i den dåvarande ExL då den exproprierade 

inte kunde begära förhandstillträde eller inlösen av sin egendom. Detta behandlas och 

slutsatsen görs att en rättighet behövs för den exproprierade att påkalla inlösen eller 

förtida tillträde under vissa omständigheter. 

  

Möjlighet för exproprierad att påkalla förskott 

Man diskuterar, utifrån påtalandet från Sveriges villaägareförbund, att det finns 

problem och olägenheter för den exproprierade fastighetsägaren som hotas av 

expropriation. Vad villaägareförbundet påpekar är, i den då gällande lagtexten, att den 

exproprierande parten kan få medgivande till förtida tillträde av domstol. Den 

exproprierande kan sen fritt avgöra om han vill utnyttja detta medgivande eller inte, 

vilket gör att den fastighetsägare som hotas av expropriation svävar i något sorts 

vakuum, där han inte vet vad som kommer att hända. Det man vill från Sveriges 

villaägareförbunds sida, är att införa en möjlighet för den hotade fastighetsägaren att 

kunna, tvinga den exproprierande parten, som vanligtvis är en kommun, att tillträda 

fastigheten i förtid.  

 

Diskussion förs kring tidpunkten för när detta yrkande skall kunna framställas, det 

föreslås att fastighetsägaren får rätt att yrka på förtida tillträde vid 

fastighetsdomstolen, då den exproprierande har fullföljt saken dit
83. Andra förslag till 

tidpunkt är när kommunen har beslutat att ansöka om tillstånd till expropriation, eller 

då tillstånd till expropriation har meddelats
84

.  
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Problemen för den avträdande fastighetsägaren fortsätter att belysas i propositionen. 

För fastighetsägaren ligger problemen i att hans rådighet över fastigheten inskränks. 

En försäljning, nyttjanderättsupplåtelse eller bebyggande av fastigheten blir 

problematisk när det finns ett hot om expropriation eller när expropriation har 

beviljats. Även när det gäller hur mycket en fastighetsägare skall lägga ner på 

underhåll och förbättringar blir frågor som är bekymmersamma, detta då han inte vet 

om han kommer att bli exproprierad eller om han får tillbaka dessa nedlagda 

kostnader om expropriationen genomförs. Problemen blir ännu värre då lång tid går 

mellan tillstånd och tidpunkt för väckande av talan vid domstol. Man hänvisar till 

Prop. 1972:109 s. 227 som tar upp denna fråga, och här påpekas samma problem med 

osäkerheten för fastighetsägaren, men även för hyresgäster och panträttshavare, då en 

fastighet som under lång tid står under hot om expropriation kan bli eftersatt 

underhållsmässigt. Vad man kommer fram till är att ett införande av en möjlighet för 

fastighetsägaren att tvinga fram ett förtida tillträde, inte kan ske innan en ansökan om 

tillstånd till expropriation har skett, då detta faller utanför ExLs ramar. Man anser att 

bästa tiden för ett yrkande om förtida tillträde bör, som tidigast, vara dagen för 

ansökan om expropriation, dock håller man med promemorian (Ds Ju 1978: 9) om att 

ett beslut om förhandstillträde, innan man är klar i frågan om expropriationstillstånd 

skall beviljas, skulle ju i sig vara som ett sorts ställningstagande i själva 

expropriationsfrågan.
85 

 

Dock infinner sig inte en fullständig övertygelse om möjlighet till ett yrkande från 

fastighetsägare om förtida tillträde skall införas, en diskussion förs istället vidare i 

propositionen 1978/79:214 om att de redan existerande regler kring den tidsfrist som 

tillståndsmyndigheten skall sätta. Denna tidfrist gäller tiden från det att tillstånd till 

expropriation ges, till dess att ansökan om stämning vid fastighetsdomstolen sker. 

Åsikter om att denna tidsfrist, om särskilda skäl föreligger kan förlängas för den 

exproprierande, och även under vissa förutsättningar, kan förkortas av en 

fastighetsägare som blir utsatt för expropriationen. Man menar att då det måste 

föreligga särskilda skäl för att få en förlängning, samt möjligheten för 

fastighetsägaren att kunna förkorta tiden, borde det anses i väsentlig mån tillgodose 

fastighetsägarnas intressen. Finns även fog för att skärpa kraven för en förlängning av 

denna tid, likväl en utökad möjlighet för fastighetsägaren att väcka talan i domstol 

innan tiden för den exproprierande gått ut. Problemet ligger då i att en sådan talan inte 

kan ske utan villkor, fastighetsägaren bör kunna visa på att denne har mer allvarliga 

problem med att tidsfristen hålls öppen. En utredning kan då innebära att domstolen 

får göra en ofta ganska omfattande prövning av fastighetsägarens talesrätt innan 

själva expropriationsprocessen. Domstolen skulle dessutom då behöva göra en 

lämplighetsavvägning.
86

 Den exproprierande skulle dessutom behöva ges tid att 

förbereda sin talan.  Sammantaget så skulle ett sådant här förfarande inte leda till 

någon direkt tidsvinst. Förslaget blir således att en möjlighet till yrkande om förtida 

tillträde, för fastighetsägare som blir utsatt för expropriation, skall införas. 

Möjligheten, att yrka, skall ges under perioden för handläggning fram till dess att 

expropriationen är fullbordad. Yrkandet skall gälla enkelt förhandstillträde och inte 
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ett kvalificerat, då det vid kvalificerat förhandstillträde kan bli komplicerat, speciellt 

ur fastighetsbildningssynpunkt om expropriationen inte fullbordas. Krav för att 

yrkandet skall godkännas är att den exproprierande inte kan visa på att ett förtida 

tillträde skulle innebära avsevärd olägenhet för honom. Man menar också att 

expropriationsrätten skall vara förverkad om den exproprierande inte uppfyller de 

villkor som ställs på honom enligt beslut. Vidare skall också påföljden bli att 

expropriationstillståndet förfaller i den del som är aktuell, detta i likhet med vad som 

händer vid en avskrivning på grund av en återkallelse. Fastighetsägaren skall, vid ett 

förverkande, också skyddas från att i framtiden bli utsatt för expropriation. Detta 

genom att ett nytt expropriationsanspråk på samma grunder, inte skall kunna göras, 

om inte särskilda skäl föreligger. Slutligen kommer man i propositionen fram till att 

en ersättning även skall utgå till fastighetsägaren, för de skador som 

expropriationsanspråket har gett upphov till.
87

 

 

 
Förskott på ersättning vid förhandstillträde 

Efter förslag i promemorian (Ds Ju 1978: 9) övervägs om en rätt skall införas för den 

exproprierande parten, samt väghållaren enligt Väglagen, att kunna begära att 

fastighetsdomstolen skall bestämma förskottsersättning. När det handlar om rätten för 

väghållaren, så kommer denna lagändring endast att ha en betydelse när ersättningen 

skall prövas i domstol. Vägverket kommenterar förslaget och menar på att för 

närvarande så får allmän mark tas i anspråk när arbetsplan har fastställts och det krävs 

då inte något domstolsbeslut för att få tillträde till marken. Man framhåller att de 

flesta ersättningsfrågor löser Vägverket genom överenskommelse med 

fastighetsägarna, och endast en mindre del av alla ersättningsärenden tar sig upp i 

domstol för avgörande. Vägverket menar att det tilltänkta förslaget skulle få den 

effekt att man skulle behöva ta upp ersättningsfrågor i domstol för att kunna utbetala 

förskott när en fastighetsägare bestrider förskottet. Man menar på att detta skulle bli 

både tidsödande och onödigt kostsamt. Vidare anses om förslaget skall antas ska 

väglagen kompletteras med en rätt för väghållaren att utan domstolsbeslut kunna 

betala ut förskott. Alternativt så vill man att ränta och uppräkning på förskottet inte 

skall ske utgå för tiden mellan att ett förskott återsänds till dess att nytt förskott 

utbetalas, utan endast fram till dess att förskott utbetalas första gången. Dessa 

argument från Vägverket anses dock inte lämpliga, man menar i propositionen att det 

inte kan anses riktigt att väghållaren skall, mot fastighetsägarens bestridande, utbetala 

ett belopp när man själva anser det lämpligt. Vägverkets förslag stöds alltså inte.
88

  

 

Vidare kommenterades ett remisyttrande om en förändring i FBL som skulle kunna 

ge den tillträdande möjligheten att yrka i domstol att förskott skall fastställas. Enligt 

FBL är inte fastighetsägaren skyldig att motta förskott. Samtidigt behöver ett förskott 

enligt AL och LL inte föregås av ett yrkande från sakägare. Dock så krävs, enligt AL 

och LL, ett sådant yrkande från tillträdande, fastighetsägare eller annan som berörs av 

tillträdet, om själva tillträdet har skett. FBL 5:15 3st har bestämmelser kring 
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räntebetalning, som ger förrättningsmannen rätt att, utifrån omständigheterna som 

råder, bestämma en ränta på det belopp som inte har utbetalts. Det vill säga en 

förrättningsman kan bestämma ränta på mellanskillnaden mellan förskottet och den 

slutliga ersättningen.
89

 I och med denna möjlighet i FBL att bestämma ränta, så anser 

man det inte lika angeläget om att införa en möjlighet för den tillträdande parten att få 

till stånd ett beslut om förskott i FBL som det är i ExL och övriga lagar. Dock finner 

man att det kan vara fördelaktigt att man inför denna möjlighet i 

fastighetbildningslagen, vilket skapar en enhetlighet i lagreglerna, då både 

anläggningslagen och LL hänvisar just till FBL i sina bestämmelser angående förtida 

tillträde.
90  

 

2.4.3 Prop. 1976/77:114 Införande av FBL 5:30a 

I propositionen diskuteras införandet av möjlighet till förtida tillträde i FBL, det vill 

säga, införandet av FBL 5:30a. De intressanta delarna av propositionen för detta 

arbete, presenteras nedan. 

 

I propositionen anses att fastighetsbildningsmyndigheten skall få meddela beslut om 

förtida tillträde. Uppenbart är dock att om ett yrkande på besvär av 

fastighetsbildningsbeslutet inkommer, så skall fastighetsdomstolen avgöra 

tillträdesfrågan. Som villkor för att få meddela förtida tillträde, anges att det måste 

föreligga särskilda skäl, samt att vinsten för tillträdaren är så pass starkt att det 

överväger fastighetsägarens olägenhet. Viktigt är också att det är, mer eller mindre, 

uteslutet att beslutet kommer att ändras, i alla fall i den del som avser tillträdet. 

Exempel på när ett beslut uppenbart inte kommer att ändras och ett förtida tillträde 

bör kunna ges. Det handlar om fall där fastighetsbildningsbeslut grundas på 

tillståndbeslut enligt 4:26, eller när det handlar om ledningsbeslut som ges med 

linjekoncession. Dock anges att områdeskoncession inte är ett sådant fall, detta utifrån 

att just läget för ledningen inom områdeskoncession inte är bestämt.
91 

 
 

Vad gäller ersättning, framkommer det ur propositionen att förskott bör utgå på den 

slutliga ersättningen, samt att säkerhet skall ställas hos Länsstyrelsen för den 

ytterligare ersättning som kan komma att utgå. Även en tidsgräns för när villkoren för 

det förtida tillträdet skall ha uppfyllts borde införas, samt att möjligheten till förtida 

tillträde bör förfalla om inte villkoren har uppfyllts inom utsatt tid. Vidare anses inte 

heller att den slutliga ersättningen skall kunna bestämmas till ett lägre belopp än 

förskottet, slutliga ersättningen skall alltså inte kunna jämkas ner. Talan mot beslut 

om förtida tillträdet skall kunna föras, dock skall ett beslut om förtida tillträde kunna 

verkställas utan att det har vunnit laga kraft. Fastighetsdomstolen skall även kunna 

förordna om inhibition, det vill säga, att medgivandet till förhandstillträde inte skall 

gälla längre, om besvär framförts. Samt att ett beslut som fastighetsdomstolen tar, ej 

skall kunna överklagas. Införandet av dessa nya regler för förtida tillträde, skall också 

gälla vid förrättningar i anläggningslagen och ledningsrättslagen, samt vid klyvning. 
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Resonemang förs kring införandet av en möjlighet till förskott vid förtida tillträde. 

Slutsatsen som görs är att fastighetsbildningsmyndigheten skall, efter yrkan, kunna 

föreskriva att förskott skall utgå vid förtida tillträde samt, vid tillträde enligt de 

vanliga reglerna för tillträde.
92

 

 

Utgångspunkten för de förslagna reglerna till förtida tillträde är ExL’s regler kring 

enkelt förhandstillträde. Dock med den skillnaden att vid enkelt förhandstillträde 

enligt ExL så föreligger oftast ett orubbligt beslut om avträdande, till skillnad mot 

förtida tillträde enligt FBL som skall kunna ske innan fastighetsbildningsbeslut vunnit 

laga kraft. Vilket gör det viktigt att man inte medger förtida tillträde i andra 

situationer än när det citat: ”finns särskilda skäl att anta, att 

fastighetsbildningsbeslutet inte kommer att ändras”.  Man syftar på situationer så som 

tidigare diskuterats, alltså att fastighetsbildningen grundas på tillståndsbeslut enligt 

FBL 4:26 eller linjekoncession. Dessutom går man in på det grundläggande, men ej i 

lagtext uttryckta, villkoret om att behovet för den tillträdande är så starkt att det tar 

över fastighetsägarens olägenheter. I lagtext står endast ” att särskilda skäl skall 

föreligga”. Lagrådet menar att om man endast tolkar denna ordalydelse kan det räcka 

med att just åberopa särskilda omständigheter för att få ett förtida tillträde.
93

 Dock 

anses det inte rimligt att i lagtext specificera alla situationer då medgivande till förtida 

tillträde ska ske, utan ett mera allmänt uttryck får anses tillräckligt.
94

 

Ett förslag som man kommer med är att fastighetsbildningsmyndigheten skall få 

meddela förtida tillträde om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt.  

Det kommenteras också att det i remissprotokollen inte framkommer om man menar 

att fastighetsbildningsmyndigheten skall kunna besluta om förtida tillträde efter det 

att fastighetsbildningsbeslut har meddelats. Diskussionen fortsätter med att man 

tolkar det, som så att, om någon har yrkat på besvär angående ett beslut om förtida 

tillträde efter fastighetsbildningsbeslutet, skall fastighetsdomstolen ensam kunna 

besluta om tillträde. Med detta menas att endast fastighetsbildningsmyndigheten får 

förordna om förtida tillträde i samband med fastighetsbildningsbeslutet.
95  

 

Kommentar 

Intressant i denna proposition är just bland annat att man poängterar att vinsten för 

den tillträdande skall överväga de olägenheter som den avträdande fastighetsägaren 

blir utsatt för, som ett krav för att man skall kunna tillåta ett förtida tillträde.  

Att förtida tillträde bör kunna ges då fastighetsbildningsbeslutet grundas på ett 

tillståndsbeslut enligt FBL 4:26 (det vill säga, att tillåtligheten till fastighetsbildning 

har avgjorts) samt att om det rör sig om en ledning, att lokaliseringen har avgjorts i en 

linjekoncession. Samt att områdeskoncession inte är ett så pass säkert underlag för 

den exakta sträckningen att förtida tillträde skall kunna ges.  
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2.4.4 Prop. 1972:109 Förhandstillträde enligt ExL 

I propositionen behandlades frågan om förhandstillträde enligt ExL, och då 

framförallt om det verkligen behövs olika typer av förhandstillträde. Det som 

konstateras i propositionen är att det finns utrymme för att behålla det enkla 

förhandstillträdet, då det finns situationer där det inte krävs eller ens är önskvärt att 

äganderätten övergår. 

 

Diskussion om två typer av förhandstillträde behövs 

Man menar att om en hel fastighet tas i besittning, så innebär det enkla 

förhandstillträdet att den exproprierande i princip har samma förfoganderätt över 

fastigheten som om han vore ägare till fastighten, att då även äganderätten rent 

formellt också skulle övergår innebär egentligen inte något ökat intrång för den förre 

fastighetsägaren eller andra sakägare. Alltså det kvalificerade förhandstillträdet skulle 

inte innebära större intrång för den exproprierade än vad ett enkelt förhandstillträde 

gör. 

 

Sedan förs frågan om ett slopande av det enkla förhandstillträdet, vilket redan tidigare 

hade diskuterats när man införde det kvalificerade förhandstillträdet. Tanken var då 

att ändra de rådande bestämmelserna så att egendom vid ett förhandstillträde alltid 

skulle övergå med samma rätt som om expropriationen hade fullgjorts. Dock under 

förutsättningen att man erlägger den ersättning som skulle utgått.  

 

Problemen med att ta bort det enkla förhandstillträdet, är att domstol alltid skulle 

behöva avgöra frågan om förhandstillträde genom att hålla huvudförhandlingar, vilket 

gör att själva förhandstillträdet då skulle betraktas som en del av det som själva 

expropriationsmålet gällde (frågan tas upp redan i SoU 1964:32 s.57).  Detta ansågs 

bli alltför omständigt i många fall
96

. 

 

Frågan om att kunna meddela förhandstillträde (både enkelt och kvalificerat) utan 

huvudförhandling behandlades. I sak skulle detta motivera att man endast skall ha ett 

sorts förhandstillträde. Alltså, utan huvudförhandling skulle argumentet att processen 

är enklare vid enkelt förhandstillträde falla bort. Motiven för att kunna undvika 

huvudförhandling är att de frågor som skulle komma upp vid ett förhandstillträde, inte 

är så pass invecklade eller svårbedömda att det skulle krävas en huvudförhandling. 

Därmed skulle huvudförhandlingen inte ha något egentligt syfte utan snarare bara 

försena processen. 

 

Även andra argument, som att domstolens tekniske ledamot skall medverka i 

processen, och att detta skulle kräva en huvudförhandling, håller inte enligt 

propositionen. Enligt 4 § Lagen om fastighetsdomstol, så är det endast nämndemän 

som inte behöver medverka, när mål avgörs utan huvudförhandling. Alltså kommer 

domstolens tekniske ledamot att behöva vara delaktig, även när mål avgörs utan 

huvudförhandling.   
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Dock kommer man fram till att det finns en fortsatt användning av det enkla 

förhandstillträdet. Ett av skälen till att behålla det enkla förhandstillträdet är att ofta 

avser förhandstillträde endast en liten del av hela expropriationsobjektet. Att ett 

förhandstillträde alltid skall gälla en hel fastighet är inte lämpligt, ej heller anses det 

lämpligt att den del som förhandstillträde ges för skall avskiljs till en särskild 

fastighet, vilket skulle bli det andra fallet. Även om denna del skulle kunna 

sammanläggas med de andra delarna efter det att expropriationen blir fullbordad, så 

skapar detta onödiga kostnader och olägenheter.
97

   

  

Iden om att bara behålla enkelt förhandstillträde när förhandstillträdet avser en del av 

fastighet, anses inte vara en ide som vinner något särskilt i avseende av enkelhet. 

Överlag finnes ej någon övervägande anledning att ta bort möjligheten till enkelt 

förtida tillträde, då enkelt förhandstillträde är ett smidig förfarande för att 

tillfredsställa de behov av snabbt tillträde till en fastighet, eller del av denna, utan att 

överta densamma med äganderätt.
98

 

 

Möjligheten att förordna om verkställande av beslut om förhandstillträde innan 

beslutet vunnit laga kraft. Detta är något som anses ska kunna ske vid enkelt 

förhandstillträde, dock finns skepticism till möjligheten när det handlar om ett 

kvalificerat förhandstillträde. Vad gäller det enkla förhandstillträdet anses att en 

möjlighet att få förhandstillträde innan beslutet vunnit laga kraft skulle kunna minska 

risken för att en angelägen åtgärd blir fördröjd på grund utav okynnesöverklaganden.  

 

Vad gäller det kvalificerade förhandstillträdet, anses det inte vara en god ide, att 

kunna få ett förordnande om tillträde innan dom om förtida tillträde ges, då detta 

förordnande skulle kunna upphävas av hovrätten, och därmed skapa ett visst mått av 

rättsosäkerhet.
99

 Sammantaget anses att den nya ExL skall innehålla de båda sorternas 

förhandstillträde, dock med vissa detaljändringar.
100

 

 

Värdetidpunkt vid kvalificerat förhandstillträde 

Som lagen såg ut vid propositionens tillkomst krävdes det av den exproprierande, för 

att få kvalificerat förhandstillträde, anmälde hos länsstyrelsen att vederbörande ville 

utnyttja sitt medgivande till förtida tillträde, samt visat att vederbörande tagit 

fastigheten i besittning. Det propositionen ville införa, var möjligheten till kvalificerat 

förhandstillträde utan krav på besittningstagande. Det intressanta är då att 

värdetidpunkten skulle bli en annan än då äganderätten övergår, om tillträdet sker 

efter det att förtida tillträde givits. Alltså värdetidpunkten är tillträdesdagen, och om 

tillträdet då sker efter äganderättsövergången har äganderätt övergått men själva 

värdetidpunkten som just utifrån ersättningssynpunkt är viktig, blir en framtida 

tidpunkt. Slutstasen blir att ett kvalificerat förhandstillträde, ska jämställa 

äganderättsövergången med faktiskt besittningstagande, vilket innebär att man skall 
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slopa villkoret på att den exproprierande skall ha tagit besittning över fastigheten för 

att äganderätten skall anses ha övergått
101

.  

 

Under vilken tid medgivande till förtida tillträde får utnyttjas 

Som lagen såg ut, skulle domstolen i samband med medgivande ange dag för tillträde, 

dock menas att praxis tolkat detta som att, det är denna dag då tillträde tidigaste får 

ske. Detta leder till att den tillträdande, i alla fall i praktiken kan vänta med tillträdet 

hur lång tid som helst. Problemen med ett sådant förfarande är att den exproprierande 

inte måste betala ut ett förskott innan denne väljer att utnyttja medgivandet, medan 

fastighetsägare som måste flytta, vill  veta när denne ska flytta, samt att denne vill ha 

ut det förskott som denne är berättigad till när den exproprierande tillträder. Därför 

föreslås att en regel som gör att domstol skall sätta en tidsgräns för när medgivandet 

anses förfallet ska införas. Vilket skulle komma tillrätta med problemet, dock anses 

inte att någon bestämd tidsperiod som medgivandet får utnyttjas inom ska införas. 

Däremot anses att en respit längre än ett par veckor inte bör ges
102

. 

 

 

2.4.5 Prop. 1971:122 Ersättningsregler tillträde 

I propositionen som är ett förarbete till ExL kan man utläsa grunden till själva 

tankegången bakom ersättningsreglerna vid expropriation och tillträde, inklusive 

förtida tillträde.  

 

Det första som konstateras i utredningen när värdetidpunkt diskuteras, är att många 

diskussioner görs om förändringar i värde, både i fastigheter och penningvärde. Den 

löpande frågan som utkristalliseras är att förutsättningar för ett öppet planeringsarbete 

som förhindrar att fastighetsägare tillgodogör sig en ”oförtjänt” markvärdestegring 

skapas.
103

 Ett citat ifrån propositionen klargör hållningen i frågan. 

     

” Det betydelsefulla i utredningens förslag om värdetidpunkten ligger däri att det 

angriper den oförtjänta markvärdestegringens problem genom att sådana 

värdehöjande faktorer som sammanhänger med tätbebyggelseutvecklingen inte tillåts 

påverka expropriationsersättningen i den mån de inte förelåg redan vid tidpunkten 

för expropriationsansökan. Även jag anser att en ordning bör tillskapas enligt vilken 

värderingen i viss utsträckning grundas på förhållanden i förfluten tid, varigenom de 

spekulativt betonade med tätbebyggelseutvecklingen sammanhängande värdehöjande 

faktororer hindras att slå igenom i expropriationsersättningen.” 
104

 

 

Det som skulle förhindras var alltså att spekulativa värden kommer den exproprierade 

till del, och detta ligger till grund för den presumtionsregeln som även diskuteras 

senare i samma proposition. Det är därför troligt att resonemangen skulle föras på 

annorlunda sätt idag, då presumtionsregeln sedan 2010 är borttagen. Detta indikerar 
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att samhället idag accepterar att en enskild fastighetsägare kan tillgodogöra sig värden 

som är av mer spekulativ natur. Vidare kan man ur propositionen se att grunden för 

uppräkning i huvudsak skall utgå ifrån KPI.
105

 Dessutom när förtida tillträde 

behandlas, är inte utgångspunkten att man, ej skall lida ekonomisk skada på grund 

utav det förtida tillträdet, utan istället sägs(citat): ”… exproprianten inte i sådana fall 

skall komma i väsentligt sämre ekonomisk ställning än annars…” Här i ligger 

problemet med att en fastighetsägare som blir av med en bit mark eller hela sin 

fastighet, inte kan återköpa vad han en gång blev av med, om det är så att 

fastighetsvärdena ökar mer än KPI (KPI är uppräkningen av ersättningen, på denna 

uppräknade ersättning utgår sen en ränta; referensräntan + 2 %).  

 

Uttalandet om att, exproprianten inte skall komma i väsentligt sämre ekonomisk 

ställning, kan tolkas som att lagstiftaren när lagen gjordes inte hade i åtanke att den 

exproprierade i samband med förtida tillträde, skulle vara skadefri, vilket är 

grundtanken med expropriationsersättningen idag.
106

Utan den exproprierade skulle få 

tåla viss skada så länge denne inte led väsentligt av den.  

 

Värdetidpunkten behandlas också, och man menar att ExL i samband med förtida 

tillträde och ersättning, bör få samma tillämpning som dåvarande miljölag (som nu 

ingår i miljöbalken). Vilket det i domen T 2977-08 från högsta domstolen, anger att 

värdetidpunkt skall sättas till när domslutet fastställdes, alltså inte när marken 

tillträdes.
107

 

 

Sammanfattningsvis kan man ur förarbetena se att anledningen till att 

värdetidpunkten sätts till då tillträde sker, är för att det blir naturligt att sätta 

värdetidpunkten när marken tas i anspråk. Man ställer sig frågan hur uppräkningen av 

penningvärdet från värdetidpunkt skall ske i de fall då det behövs? Specifikt nämns 

situationen vid förtida tillträde. Ett lämpligt sätt anses vara, att uppräkningen av 

betalningssumman sker med KPI. Anledningen till detta verkar framförallt vara att 

man ej vill att spekulativa syften skall få genomslag, samt att man anser att all form 

av värdeökning som sker vid planläggning beror på planen och det allmännas val av 

att planlägga. 

 

Kommentar 

Som vi ser på det hela, så verkar tolkningen av reglerna vid förtida tillträde ha sin 

utgångspunkt i att, de förväntningsvärden som skapas har sin grund i, den av 

samhället gjorda, planläggningen och är därmed samhällets förtjänst. Något vi inte 

anser är hela sanningen, då anledningen till att markvärdena stiger, främst grundar sig 

i brist på mark, vilket i sig skapar en efterfrågan. Det vill säga samma utgångspunkt 

som fanns i den nu borttagna presumtionsregeln. Vi anser alltså inte att det är 

kommunens planläggning som skapar en värdeökning utan den bakomliggande 

efterfrågan på mark som skapar förväntningsvärden. Utifrån detta så tycker vi det är 

rimligt att denna värdeökning kommer fastighetsägare till del när man uppräknar 
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fastighetsvärdet vid ersättningen i samband med förtida tillträde. Vidare anser vi att 

sedan lagens tillkomst under 1970-talet så har det skett en stor samhällsutveckling 

som går emot ett starkare stöd för den som innehar en rättighet, vilket ger stöd till en 

ändring som ger rättighetshavaren en bättre uppräkning av sin ersättning. Dessutom är 

det inte längre bara det offentliga som exproprierar, utan fler och fler privata aktörer 

utnyttjar expropriationsförfarandet. Varför det vore lämpligt, i fall KPI skiljer sig 

markant ifrån hur fastighetsvärdet utvecklats från tillträdesdagen till dess att 

kompensation utbetalades, att ersättningen skall utgå ifrån prisutveckling på marken 

och inte KPI eftersom det riskerar att gynna en privat person framför en annan. Vi 

anser därför att det vore mer rimligt att ersättningen utgår ifrån hur fastighetensvärde 

utvecklats under perioden, undantaget företagskada/företagsvinst. 

 

 

2.4.6 Prop. 1969:128 Inlösen samfälld mark, samt preliminärbeslut 

Nedan presenteras relevanta delar av diskussionerna ifrån prop. 1969:128 som 

behandlande införandet av FBL 5:30, FBL 6:6 och FBL 4:25. Speciellt intressant är, 

FBL 6:6 som berör inlösen av samfälld mark, samt införandet av FBL 4:25 som ger 

möjlighet till preliminärbeslut.  

 

Införandet av FBL 5:30 

 

Tillträdet 

Tillträde innebär att den som tilldelas mark eller byggnad med äganderätt, tar den nya 

egendomen i besittning. Även mark som tas i anspråk för väg eller annan anläggning 

genom servitut, skall räknas till tillträde. Även tillträde vid laga skifte tas upp, där 

överenskommelse mellan delägarna skall ligga till grund för ett tillträde. 

 

Den ”nya” FBL ger möjlighet att fastställa en definitiv fastighetsplan innan själva 

fastighetsregleringen är klar. Vilket gör att avsaknaden av enighet bland sakägarna 

inte bör vara en faktor som hindrar att ett tillträde sker. Man menar att det istället är 

mer angeläget att sakägare som behöver tillträde får detta så snabbt som möjligt. 

Förslaget som uppkommer är, rätten att bestämma tid för tillträde överlämnas till 

förrättningsmännen. En grundläggande förutsättning för att förrättningsmännen skall 

kunna göra en sådan bedömning är att ett bindande fastighetsbildningsbeslut skall 

finnas. En fastighetsägare skall inte behöva avträda sin fastighet utan att det genom 

laga kraft vunnit beslut, blivit klargjort att han faktiskt ska behöva frångå sin 

egendom.
108

   

 

Avvaktade av tillträde 

Införande av en rätt för den tillträdande fastighetsägaren att vänta med tillträde efter 

det att förrättningen har avslutats, sedan fastighetsbildningen vunnit laga kraft. En 

anledning till att införa en sådan rätt, är att det kan vara av betydelse att kunna invänta 

en viss årstid innan tillträdet skall ske. Samtidigt bör inte något längre dröjsmål vara 

tillåtet, en ettårsgräns anses vara lämplig, om inte särskilda skäl föreligger som skulle 
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kunna motivera ett längre anstående. Man anser också att även om möjligheten finns 

till ett senare tillträde för hela fastigheten, så bör man när det är möjligt, tillämpa 

olika tillträdesdatum för olika delar av fastigheten.
109

 

 

Succesivt besittningstagande 

Analys av möjligheten till ett successivt besittningstagande. Dock detta kunna få vissa 

negativa konsekvenser, bland annat kommer sakägare bli av med mark innan denne 

får tillgång till den mark/pengar som ska utgå som ersättning. Detta anser man skall 

ersättas av den tillträdande parten som har nytta av att tillträdet sker innan 

ersättningen är bestämd. Även uttrycks att ett yrkande under förrättningen skall 

krävas för att få en sådan ersättning.
110

 

 

Tidpunkt för tillträde 

Det bör vara möjligt för en förrättningsman att meddela tillträdestidpunkt när helst 

under en förrättning, dock anser man att en förrättningsman inte bör yttra sig förrän 

fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft. Anledningen som ges är att, om 

tidpunkt för tillträde ges innan fastighetsbildningsbeslut, så finns det en faktiskt 

osäkerhet när fastighetsbildningsbeslutet kommer vinna kraft, dessutom kan man inte 

längre bestämma tillträde med hänsyn till årstid eller andra omständigheter. Däremot 

menas det att när mark skall användas för vägar och anläggningar, finns det snarare 

en fördel att tillträdesfrågan tas upp i samband med förrättningen, så att arbeten som i 

många fall är en större åtgärd kan komma igång, oberoende av om fastighetsägaren 

frivilligt tänkt medge tillträde. Detta diskuteras vidare och Departementschefen 

framför i stora drag dessa tankar: Något direkt hinder finns inte för att 

fastighetsbildningsmyndigheten, i samband med att fastighetsbildningsbeslutet 

meddelas, föreskriva att tillträde skall äga rum när beslutet vunnit laga kraft. Detta 

bör dock endast användas när man kan räkna med att motparten inte kommer att 

överklaga beslutet. Efter det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft kan 

förrättningen inte inställas på grund av återkallelse (se FBL 4:32).
111

 

 

 

Ersättningsregler enligt FBL 6:6 

Nedan presenterar Kommittén införandet av FBL 6:6, utgångspunkten är reglerna vid 

sammanläggning som enligt 1952 års lag gav möjlighet till förenkling av 

förrättningsförfarandet vid sammanläggning.  

 

Grundprincip 

Diskussion förs utifrån regeln att förrättningsmännen skall bestämma ersättning vid 

förrättning. Konstaterande görs och ifall ett undantag från denna skyldighet ej görs 

kommer ej förändringen som lagregeln syftar till, få full effekt. Eftersom det leder till 

en plikt att befatta sig med ersättningsfrågor av mycket ringa betydelse.
112
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Typer av samfälld mark 

Diskussion förs om den nya regeln (framtida FBL 6:6) skall gälla mer än bara 

överföring av mark för väg och mindre vattendrag. Som lagen såg ut innan 

tillkomsten av 6:6 fanns det regler om sammanläggning men dessa gällde bara mark 

som inte skulle kunna användas för annat gemensamt ändamål. I och med denna nya 

lagregeln skall även annan mark kunna överföras. Men man säger att marken som 

överförs inte får ha ett ha ett stort värde i förhållande till fastighetens hela värde. Det 

benämns som en väsentlig tillgång för fastigheten. Då ska nämligen ett yrkande om 

ersättning inte behövas utan då skall en ersättning automatiskt fastställas av 

lantmätaren.
113

 

 

SVEA HOVRÄTT är kritiska till att man inte skall ta upp ersättningsfrågan så som 

kommittén anser. De anser att formuleringen: om inte ersättning motsvarar en mot 

fastighetens hela värde en väsentlig tillgång, inte är en god lydelse. Detta motiveras 

med att, en fastighet med lika stor andel som en annan fastighet skulle kunna få 

ersättning medans den andra inte får ersättning på grund av fastighetens i övrigt stora 

värden. Hovrätten menar istället på att: ”..principen om att ersättning skall utgå bara 

efter yrkande gälla endast när fastighets andel i marken är av obetydligt värde.” 

Departementschefen: De sammanläggningsreglerna som 1952 års lag gav upphov till, 

inte skall minskas i framtiden utan snarare utökas i och med den nya lagen. 

Departementschefen menar också att en särregel angående äganderättsutredningen 

inte behöver införas, dock behövs en reglering som motsvarar den som finns vid 

sammanläggning, det vill säga, att ersättning endast skall behandlas om man yrkar.
 114

 

Departementschefen avslutar med en sammanfattning:” I enlighet härmed har i första 

stycket i departementsförslaget angetts att när mark överförs från samfällighet skall 

ersättning i pengar eller annat vederlag utgå till fastigheten endast om yrkande 

därom framställs under förrättningen eller det finns anledning anta att fastighetens 

andel i marken inte har ett obetydligt värde. Genom den utformning bestämmelsen 

sålunda fått blir utredning om vilka fastigheter som har del i samfälligheten alltid 

överflödig när värdet på hela samfälligheten är obetydligt. Även om så inte är fallet, 

torde en detaljerad utredning om delaktigheten i regel kunna underlåtas. 

Utformningen torde också tillgodose den kritik som riktats mot det i 

kommittéförslaget inskrivna villkoret rörande fastighetsandelens värde.” 
115

 

 

Preliminärbeslut, delbeslut enligt FBL 4:25 

Det som är intressant i denna del proposition är förslaget till det tredje stycket i den 

25:e paragrafen, som ger en möjlighet att vänta med att ta vissa beslut tills efter själva 

fastighetsbildningsbeslutet har fastställts. Förslaget ligger alltså till grund för 

lagregeln om så kallat preliminärbeslut. Kommittén bakom propositionen presenterar 

det tredje stycket som ett undantag från de två föregående styckena, som i sig 

beskriver vad som skall göras vid en fastighetsbildning. Tredje stycket är alltså en 

undantagsparagraf som gör det möjligt, under förutsättningen att det är lämpligt, att ta 
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vissa beslut som skall tas vid en förrättning, vid ett senare tillfälle. Man menar på att 

arbeten som utstakning och värdering är arbetskrävande, och att då kunna ta dessa 

beslut i efterhand när man vet att, och hur, en åtgärd skall utföras är en fördelaktig 

möjlighet. En förutsättning för detta är att beslut som tas under förrättningens gång, 

skall kunna överklagas särskilt.
116

  

 

Förslaget till det tredje stycket ger också förrättningsmannen möjlighet att relativt 

fritt, under förutsättning att det är lämpligt, ta upp frågor som hör till 

fastighetsbildningsbeslutet och avgöra dem som delbeslut. Dessa beslut är i sig att 

jämställa med fastighetsbildningsbeslut, dock skall ett delbeslut aldrig innebära ett 

ställningstagande i frågan om själva fastighetsbildningens tillåtlighet. Detta innebär 

att ett delbeslut, som ej meddelas i samband med tillståndsbeslut, ej skall få bli 

slutligt gällande och ej kunna överklagas särskilt. En viktig kommentar som görs av 

kommittén, är att man beaktar att delbeslut kan leda till att handläggningstiden 

förlängs. Så även om förslaget om en möjlig uppdelning av 

fastighetsbildningsbeslutet kan vara till nytta vid mer komplicerade 

fastighetsbildningar. En viktig, om ej lagstadgad, förutsättning att en förrättningsman 

är medveten om vad för effekter som ett delbeslut kan ha på det fortsatta 

förrättningsarbetet.  

 

Diskussion om möjligheten för en förrättningsman att innan förrättningens 

avslutande, ändra beslut (det vill säga ändra delbeslut) som har meddelats. Det menas 

trots att försiktighet iakttagits i sina beslut, kan fel uppstå.  

Den framkomna slutsatsen blir därför. Att det bör finnas en sådan rätt, i annat fall är 

risken att en förrättning blir återkallad på grund utav felen, och att en ny förrättning 

begärs med ändringarna av de fel som uppstod i den förra. Det anses inte att det bör 

införas en lagregel som ger förrättningsmännen mer vidsträckta möjlighet att ändra 

beslut än de som finns. Anledningen till detta är att en sådan regel skulle bli väldigt 

generell, då helt likartade regler inte kan appliceras på alla olika sorternas 

förrättningsbeslut. Det som gäller idag, i alla fall i praktiken, är att om sakägare är 

ense och inget allmänt intresse motverkas  får man ändra vad som tidigare avgjorts.  

Slutsatsen blir att samma problem har lösts i gällande rätt, utan särskilda lagregler, då 

anser man istället att det är bättre att rättstillämpning skall avgöra när en ändring bör 

föreligga. Man ser alltså att förrättningsmännen skall ha samma befogenheter att 

ändra ett beslut, som innan. Man förutsätter dock att ett nytt beslut skall tas i frågan, 

det vill säga, man skall inte bara kunna riva upp ett delbeslut utan att ett nytt beslut i 

frågan tas.
117

  

 

Kommentar 

Införandet av FBL 6:6 

Det som är intressant i den här propositionen är bland annat diskussionen kring 

införandet av regeln i FBL 6:6. Regeln går ut på att mark som har ingått i samfälld 

mark men som blivit onyttig i och med att samfälligheten i sig inte utnyttjas längre 

och med det förlorat sitt värde. 
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Man kommer fram till att en gräns bör införas som gör att en förrättningsman inte 

skall behöva fastställa ersättning till delägare när ersättningen är under ett visst 

gränsvärde, under förutsättningen att inget yrkande görs av delägaren. Det som ligger 

bakom detta förslag är att man skall slippa att utreda delägarförhållanden som i 

många gamla samfälligheter kan vara svårutredda. Anledningen till varför man vill 

slippa utreda är först och främst den tidsbesparingen som kan görs, samtidigt som det 

också finns en ekonomisk grundtanke bakom. Kostnaderna för att utreda är helt enkelt 

inte i proportion med nyttan, alltså ersättningarna som skall betalas ut väger inte upp 

kostnaderna som läggs ner på utredningen. I propositionen ges paragrafen sin 

ursprungliga lydelse där ersättning skulle fastställas bara för sådan andel i marken 

som hade ett ”inte obetydligt värde”.  Denna lydelse kom senare att ersättas i prop. 

1988/89:77 med en fast gräns. Mer om detta tas upp i kommentaren av denna 

proposition. Denna regel är i sig ett avsteg från huvudregeln i FBL 5:10 som säger att 

värdering skall göras när mark överföras från en fastighet. 

Lydelsen ”inte obetydligt värde” är ungefär samma lydelse som finns i FBL 5:30a 

” Om det ej är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att utge med 

anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall lantmäterimyndigheten 

på yrkande av ”…”utge förskott…” som används som en sorts gräns för när förskott 

skall betalas ut. Att inte FBL 5:30a har ändrat sin lydelse precis som FBL 6:6 har 

gjort, och satt ett fast belopp är något där viss undran uppstår.  

 

Införande av FBL 4:25  
I propositionen presenteras även tankarna bakom regeln i FBL 4:25 3st. Denna 

lagregel ger möjligheten till att ta fastighetsbildningsbeslutet som en preliminärfråga, 

det vill säga, man kan vänta med att ta vissa beslut, så som ersättningen, tills man är 

säker på att åtgärden skall utföras, och hur den kommer att gå till. Denna proposition 

är intressant, då man kan utläsa en sorts flexibilitet i åtanke när lagen kom till. Man 

ger nämligen förrättningsmannen en möjlighet att från fall till fall anpassa sina beslut 

efter omständigheterna. Situation som är komplicerad och där många parter är 

inblandade, ger man helt enkelt utrymme i lagen för förrättningsmannen att anpassa 

processen efter situationen. Rätten ges även att ändra delbeslut som inte blivit rätt, 

genom att kunna upphäva dem och ersätta med ett nytt beslut, dock innan själva 

förrättningen är avslutad.  

 

Diskussionen kring möjligheten att upphäva ett delbeslut är också intressant, i och 

med att man faktiskt inte vill ge en direkt laglig rätt att upphäva beslut, utan man låter 

det hanteras så som man har gjort tidigare i praxis, det vill säga, är alla överens och 

inget allmänt intresse tar skada, så finns inga hinder för ändring. Anledningen är 

återigen flexibilitet, kanske då mest för att det inte går att skriva en lagregel, mer än 

på ett väldigt generellt sätt, om den skall täcka in alla de möjliga delbeslut som tas i 

processen, och en stelhet skulle introduceras som kan undvikas genom att utnyttja det 

system som finns i praktiken. 
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2.4.7 SOU 1964:32 Väntetider förhandstillträde, ändring av förskott 

I denna utredning försöker en lösning problematiken med väntetider i samband med 

olika expolateringar finnas, och hur de skulle kunna mildras med hjälp av en ändring 

av förhandstillträdet i ExL. Slutsatser görs att det behövs en ny form av tillträde, ett 

kvalificerat tillträde som ger ökade möjligheter att finansera genom att pantsättning 

kan göras redan vid tillträdet. Det är alltså denna utredning som är bakgrunden till 

dagens lagstiftning om kvalificerat förhandstillträde.  

 

Problem med väntetider 

Utredningen tar upp problematik som följer med väntetider, och hur dessa skulle 

kunna mildras genom tillämpning av ExLs regler kring förtida tillträde. Man 

presenterar några problematiska situationer som kan uppstå när man inte får tillträde 

till mark. Bland annat nämner man tidsplaner som kommunen sätter upp för en viss 

åtgärd. Det är svårt att, med den då rådande ExL, kunna beräkna tidpunkten för när 

förvärv kan genomföras. Den ekonomiska planeringen kan då rubbas, andra projekt 

får forceras som skulle ha genomförts i senare skeden. Även åtgärder som är mycket 

mer betydelsefulla, kan få vänta och detta kostar både tid och pengar, och är inte 

förenligt med kontinuitet i nybyggandet och stadsförnyelsen.  

Man ger också exempel på områden som skall ingå i ny bostadsbebyggelse. Där det 

ofta är avgörande, innan bebyggandet kan sätta igång, att fastighetbildningsåtgärder 

och vidareöverlåtelser sker. Dessutom är det ofta så att intecknande och belåning av 

fastigheterna behöver göras under byggnationen för att kunna genomföra projektet.  

För att kunna genomföra en ändring av lagreglerna som gör det möjligt att få 

äganderätten innan expropriationen är fullbordad, ställer dock krav att 

fastighetsägares och sakägares intressen blir säkerställda.
118

 

 

Kvalificerat förhandstillträde 

Här konstateras att den tilltänkta lagändringen, där det övervägs att införa ett 

kvalificerat förhandstillträde vid sidan om det enkla, vilket skulle innebära att även 

äganderätten och inte bara själva förfogandet över fastigheten skulle övergå, inte 

skulle innebära att den exproprierades ställning försvagas nämnvärt i jämförelse med 

situationen då ett totalt besittningstagande sker. Dock måste ett skydd finnas för den 

avträdande parten, med detta menas att den exproprierade skall få skälig tid på sig att 

avträda fastigheten och att ersättning skall så snart som möjligt utgå när fastigheten 

har tagits i anspråk. Samt att en säkerhet ställs för det överskjutande belopp som kan 

komma att utgå.
119

 

 

Panträttshavarnas säkerhet 

Diskussionen utgår ifrån iden om att panträtterna i fastigheten inte behöver upphöra 

samtidigt som ett kvalificerat förhandstillträde ges. Dock menar man på att problemen 

skulle uppstå med en sådan ordning, där äldre panträtter ligger kvar, både vid 

fastighetsbildning såväl som vid ny kreditgivning, vilket leder till att man förespråkar 

att äldre panträtter upphör i samband med att ett kvalificerat förhandstillträde ges.  
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Argumentation görs även för att panträttshavare inte kommer att drabbas negativt, 

utan snarare positivt. Den positiva effekten skulle bli det är att en panträttshavare som 

inte direkt blir helt ersatt ur det förskott som kan utbetalas, istället kommer att få en 

rätt till utdelning i den slutliga ersättningen. Vilket gör att hans rätt till ersättning blir 

tryggad utan att vara beroende av avträdaren.
120

  

 

Ändring av förskott i ExL   
Man diskuterar här en ändring av reglerna i 38 § ExL, som krävde att förskottet skulle 

utgöra minst tre fjärdedelar av det slutliga ersättningsbeloppet. Orsaken till att man 

ville ändra detta krav var att, den preliminära värderingen blev väldigt viktig att 

genomföra på ett korrekt sätt, vilket gjorde att den kom att likna den slutliga 

värderingen i omfattning. I stora och komplicerade fall, kom alltså mycket tid att 

läggas på att få till en riktig preliminär värdering. Man ser en möjlighet till förenklad 

process, genom att man ger domstolen friare händer att utmäta preliminära 

ersättningsbelopp. Dock anses fortfarande att tanken är att så mycket som möjligt av 

ersättningen skall utgå så snart som möjligt, det vill säga som förskott. Men att en 

avvägning mellan den ersättningsberättigades intresse av tidig ersättning, mot 

intresset av en förenklad process ska göras.
121

 Dessutom menas att, domstolen skall 

göra avvägning mellan den exproprierades intresse av ersättning i så tidigt skede som 

möjligt, och den exproprierandes förlust vid allt för enkla antaganden om storleken på 

framtida skada. Dock anses vissa poster i ersättningen vara så pass enkla att beräkna 

på förhand, att de skall kunna läggas i ett förskott, utan vare sig större merarbete eller 

motsättning från någon part. Att bestämma om ersättning för delposter av den totala 

ersättningen som är relativt ostridiga, är också viktigt i de fall där den exproprierade 

parten kan lida skada av att ersättningen dröjer.
122

 

 

Kommentar 

Intressant i denna del av SOU:n är framförallt tankarna om att gå från en lagligt 

bestämd gräns för förskottet, till att ge friare händer till att bestämma storleken från 

fall till fall. Allt för att skapa en process som tar bort mycket av förarbetet och ger de 

som skall avgöra fallet, mer flexibla ramar. På ett sätt kan man se detta utifrån den 

exproprierande parten som en väldig fördel, processens inledande fas kortas ner och 

man kan lättare få till ett förtida tillträde, vilket gör att man snabbare kan komma 

igång med den åtgärd man har tänkt sig. Samtidigt kan man se förändring som en 

minskning av den exproprierades rättigheter, fastighetsägaren får inte ut sin ersättning 

när han blir av med marken, man tar marken men denne får vänta på sin ersättning.  

Viktigt är dock att inte missa är att det ansågs, att så mycket som möjligt skall betalas 

ut som förskott, dock med det förbehållet att en avvägning mellan parternas intressen 

och värdet av deras intressen ska göras, samt den bakomliggande idén om att 

processen inte skall bli onödigt långdragen i sin inledning. Noteras bör också 

kommentaren; om poster är lätta att beräkna på förhand, då skall de också beräknas, 

och erläggas i förväg. Framförallt viktigt anses detta vara om den exproprierade lider 

skada av att vänta längre än nödvändigt med att få en del av sin ersättning i förskott.  
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2.5 Förrättningsakter 

Nedan presenteras några av de förrättningar som har studerats och funnits förklara 

olika typer av fall vid förtida tillträde. För kommentarer på dessa se slutet av varje 

delkapitel. Viktigt att kommentera är också att säkerhet ej behöver ställas om 

kommun, landsting, eller Staten tillträder marken. 

 

2.5.1 Akt 0684-671 Trädsäkring järnväg 

Lagrum FBL 

 

Bakgrund 
Förrättningen handlar om att Banverket skulle trädsäkra järnvägen på en sträcka 

genom Sävsjö kommun i Småland, utefter ett befintligt järnvägspår. Detta var ett led i 

en satsning för att trafiksäkra 450 mil av det svenska järnvägsnätet. Banverket yrkar 

att frågan tillträde skall tas som ett preliminärbeslut. 

 

Motivering till fastighetsbildningsbeslutet 

Anledningen till att förtida tillträde ges är att det konstateras att järnvägen är ett 

riksintresse, detta utifrån att det för samhället är viktigt att spåren är farbara vilket 

denna trädsäkring är ett led i att säkerställa. Vidare konstateras det som 

samhällsekonomiskt viktigt, att järnvägen fungerar, och att säkra driften är därmed 

även ett allmänt intresse 

.    

 

Ersättning 
Tillträdet görs till ett preliminärbeslut, och i samband med detta yrkar även många 

fastighetsägare förskottsbetalning, vilket Trafikverket accepterar. Det intressanta i 

denna förrättning för oss är att uppräkning skedde genom både KPI samt 

ränteuppräkning enligt 5§ räntelagen. Det vill säga i denna förrättning, som skedde 

enligt FBL:s regler för förskott, utgick både ränta och indexuppräkning. 

Andra intressanta punkter i förrättningen var bland annat, att 4000kr var en tillräcklig 

ersättningsnivå, för att föranleda ett förskott. Dessutom säger förrättningen att det är 

okej att bara skönmässigt ersätta fastighetsägare, då det inte gick att uppskatta någon 

direkt skada, men där fastigheten ändå var påverkad (detta utifrån domen NJA.2007 

s.695 som behandlar ersättningar under likande förhållanden). Tidigare nämnda 

fastigheter erhöll 500 kr i förskott. 

 

Kommentar 

Här görs slutsatsen att ifråga om järnväg eller andra riksintressen, och om det är ett 

uttalat mål från regeringen, är det acceptabelt att fastighetsbilda ytterligare mark kring 

en befintlig anläggning. Andra viktiga slutsatser ifrån denna förrättningsakt är att här 

bedömdes en skada på 4000 kr vara tillräckligt stor för att utgöra underlag för ett 

förskott. Alltså i linje med vad som setts i liknande domslut och vad som 

förrättningslantmätare själva hade för åsikter om var gränsen för obetydlig skada låg. 
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2.5.2 Akt 0665-762 Förtida tillträde allmän platsmark 

Lagrum FBL 

 

Bakgrund 
Kommunen behöver i denna förrättning ta i anspråk mark för allmän plats från en 

privat fastighetsägare, för att kunna konstruera en ny plankorsning. De vill få tillgång 

till denna mark genom ett förtida tillträde. 

 

Motivering till förtida tillträde 

Markövertagandet var i enlighet med gällande detaljplan. Först motsätter sig 

fastighetsägaren, att förtida tillträde skall beviljas. Något som denne sedermera drar 

tillbaka då kommunen visar att oavsett hans ställning i frågan, kommer förtida 

tillträde beviljas eftersom det var ett steg till att anpassa markanvändningen till 

gällande detaljplan. I och med detta var parterna överens om att ett förtida tillträde 

skulle ske. Även förrättningslantmätaren konstaterar att det är osannolikt att 

fastighetsbildingen kommer att ändras i det som är av betydelse för tillträdet. 

 

Ersättning 
Inget yrkande av förskott gjordes gällande varför all ersättning skulle tas i ett senare 

beslut. Ersättningen räknas upp med räntelagen 5§, men eftersom så kort tid passerat 

anser värderingsmannen att någon uppräkning med hänsyn till penningvärdet ej 

behöver göras. 

 

Kommentar 

Man kan utifrån denna förrättning konstatera att förtida tillträde till en fastighet 

ansågs vara okej eftersom det avsåg att förändra fastigheterna för att bättre stämma 

överens med en detaljplan, vilket är helt i sin ordning. Det som däremot kan 

diskuteras, är beslutet att ingen uppräckning skulle göras av ersättningen. Vilket det 

framgår av prop.1971:122, att det alltid skall ske en uppräkning när mark tas i 

anspråk vid förtida tillträde. Denna princip frångicks alltså här. Troligt är att detta 

beslut, om det blivit överklagat, hade ändrats så att uppräkning skett. 

 

2.5.3 Akt 0685-1759 Trädsäkring Ledning 

Lagrum LL 

 

Bakgrund 
Förrättningen handlar om att E.ON skulle trädsäkra en regional elledning genom 

Småland. Anledningen till trädsäkringen var ett riksdagsbeslut som gav konsumenter 

rätt att kräva ersättning efter 12-timmars strömlöshet, samt att riksdagen beslutat att 

alla regionala nät skulle trädsäkras.  I och med detta så uppstår ett behov av mark för 

att kunna bredda ledningsgatorna för de redan befintliga ledningarna.  

 

 

 



Förtida tillträde och ersättning 

 

 85 

Motivering till förtida tillträde 

E.ON yrkar på förtida tillträde, vilket beviljas. Anledningen till medgivandet är 

riksdagsbesluten och det allmänna intresset av säker tillgång till el. Ytterligare motiv 

bakom medgivandet är att det rör trädsäkring av en befintlig ledning och därför var en 

alternativ dragning av ledningen mycket otrolig samt att möjligheten för att beslutet 

kommer ändras i frågan som medger förtida tillträdet var att anse som mycket små.  

 

Ersättning 

Ingen av parterna yrkade på förskott, men förhandlingar om ersättningen skulle starta 

tätt inpå då tillträdet skulle ske. Därför bestämde förrättningslantmätaren att en 

schablon på 1kr/kvm skulle användas om prelimnära ersättningar skulle komma att 

erläggas. Vidare konstateras att när denna schablon gav ersättningar under 1000kr, 

skulle ingen ersättning betalas ut, då detta belopp bedömdes vara obetydligt. Vidare 

förordnas att säkerhet hos Länsstyrelsen i Jönköpings Län skall ordnas. 

 

Kommentar 

I likhet med fallet innan verkar det, där regering/riksdag uttalat ett mål och för att 

uppnå detta, där en rättighet på en befintlig anläggning utvidgas. Så verkar det finns 

en praxis bland förrättningslantmätarna att ge förtida tillträde till en sådan åtgärd. I 

detta fall en utökad ledningsgata för att trädsäkra och därmed ge säkrare elförsörjning, 

i enlighet med regeringens riktlinjer. Vidare utläses ur denna akt att en ersättning på 

1000 kr bedömdes var så pass låg att något förskott ej skall utgå. Alltså verkar enligt 

praxis gränsen för obetydlig ersättning ligga någonstans kring 1000-4000kr.  Jmf 

föregående fall.  

 

2.5.4 Akt 0604-490. Trädsäkring Ledning 

Lagrum LL 

 

Bakgrund 
Förrättningen handlar om att E.ON skulle trädsäkra en regional elledning genom 

Småland, . Anledningen till trädsäkringen var ett riksdagsbeslut som gav konsumenter 

rätt att kräva ersättning efter 12-timmars strömlöshet, samt att riksdagen beslutat att 

alla regionala nät skulle trädsäkras.  I och med detta så uppstår ett behov av mark för 

att kunna bredda ledningsgatorna för de redan befintliga ledningarna.  

 

Motivering till förtida tillträde 

E.ON yrkar även på förtida tillträde, vilket medges. Anledningen till medgivandet är 

riksdagsbesluten och det allmänna intresset av säker tillgång till el. Ytterligare motiv 

bakom medgivandet är att det handlar om en befintlig ledning och därför var en 

alternativ dragning av ledningen mycket otrolig och möjligheten för att beslutet skulle 

komma att ändras i frågan som medger förtida tillträdet, är att anse som mycket små.  

 

Ersättning 
I samband med förrättningen gjordes även ett yrkande på förskott av Banverket, något 

som nekas då skadan bedömts vara ringa och därmed betinga en obetydlig ersättning. 
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Dock säger protokollet att talan kan väckas igen om stämplingslängderna visar på ett 

annorlunda beslut.  

 

Vidare säger beslutet att säkerhet har ställts hos länsstyrelsen, för ytterligare 

ersättning som kan komma att fastställas, samt för eventuellt skadestånd om 

ledningsbeslutet eller beslutet om förtida tillträde skulle komma att ändras. 

Upplåtelsen av utrymme är utan betydelse för fordringsägare och rättsägare (13a§ LL, 

30§ 2st LL, 5 kap 16 § FBL). 

 

2.5.5 Akt 0662-1851 Ändring enskild väg 

Lagrum AL  

 

Bakgrund 
I samband med en ny sträckning av Riksväg 27 förbi Gislaved söker Trafikverket 

förrättning för den enskilda vägen genom Henja och Hults som behöver ändras, i och 

med den nya dragningen av Riksväg 27. 

 

Motivering till förtida tillträde 

Trafikverket yrkande på förtida tillträde utan förskott. Frågan behandlades i samband 

med ett sammanträde rörande förrättningen, där berörda sakägare bereddes tillfälle att 

bestrida yrkandet om förtida tillträde, vilket inte gjordes. Detta ledde yrkande om 

förtida tillträde beviljades. Det vill säga att anläggningsbeslut togs utan att 

ersättningen var beslutad. 

 

Ersättning. 

Inget förskott utgick i denna förrättning, under tidigare nämnda förutsättningar. Ingen 

fastighetsägare yrkande på förskott under sammanträdet, och således enligt 

förrättningslantmätaren, hade markägarna beretts möjlighet till detta, men avstått. 

Ersättningen beslutades och erlades vid ett senare tillfälle. Värdetidpunkten utgick 

från den dag då anläggningsbeslutet vunnit lagakraft, vidare räknades då ersättningen 

upp med, både med referensräntan + 2 %, och med en indexuppräkning(KPI). 

 

Kommentar 

En ändring av en väg i samband med att en allmän väg får ny dragning, bedömdes 

vara tillräckliga skäl för att medge förtida tillträde enligt AL 27 a §. Viktigt att 

tillägga är att endast en mindre del av vägen skulle läggas om, det handlade främst 

om att stänga någon enstaka utfart och göra en vändplats. I samband med 

förrättningen, hölls även ett sammanträde, där ingen yrkade på förskott. Man ansåg 

alltså att passivitet var detsamma som att ingen yrkan hade gjorts, och detta var då 

tillräckligt för att förskott ej skulle utgå. 
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2.5.6 Akt 0683-1345 Trädsäkring Järnväg 

Lagrum FBL 

 

Bakgrund 
I samband med att Banverket skall förbättra säkerheten på en järnvägssträcka i 

Värnamo, då den skall börja trafikeras av godstrafik, söks en förrättning i syfte att 

stänga ett antal järnvägskorsningar, och de som blir kvar skall förses med bommar.  

Denna plan går man igenom på ett antal sammanträden och slutligen presenteras ett 

antal alternativ.  Kortfattat är alternativen som följer; Alternativ 1 innebär en 

övergång till en investeringskostand på ca 4.5 miljoner. Alternativ 2 är två övergångar 

till en kostnad på ca 5,5 miljoner, och slutligen alternativ 3 med tre övergångar till en 

kostnad på 7,5 miljoner kr. 

 

Sedan diskuteras alternativen och sakägare kommer med olika synpunkter i hur 

vägdragningen skall ske. Till slut valdes alternativ 1. Dock var fastighetsägarna som 

bodde i närhet av en av de befintliga överfarterna ej nöjda med alternativen, eftersom 

överfarten närmst deras fastigheter skulle stängas. Detta resulterade i ett överklagande 

som dock avslogs i både fastighetsdomstolen och hovrätt och HD gav inget 

prövningstillstånd. 

 

Ersättningarna 
All ersättning gjordes enligt överenskommelser med Banverket, där 

överenskommelserna var gjorda redan innan själv förrättningen var genomförd. 

 

Tillträde. 
Tillträde gavs när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft, vilket blev fördröjt på 

grund av överklagandet till högre instans. Slutsatsen här är alltså, ett preliminärbeslut 

om tillträde kan göras då en lämplighetsprövning av åtgärden har gjorts. Med andra 

ord, beslutet om åtgärden kommer troligtvis inte att rivas upp, i och med att villkoret 

om att välja det bäst lämpade alternativet har uppfyllts, när de olika alternativ utretts i 

samråd med de berörda fastighetsägarna.   

Kommentar 

En upprustning av en sträcka äldre järnväg för att möjliggöra godstrafik, vilket 

innebar att man minskade antalet järnvägskorsningar. Ersättningsfrågorna löstes 

genom att Banverket, utom i ett fall, kom överens med fastighetsägarna i förväg. 

Denne fastighetsägare överklagade dragningen av järnvägen till hovrätten utan bifall. 

Alltså är även stängning av utfarter, där flera olika dragningar och konsekvenser av 

dessa presenteras, att se som ett sådant starkt skäl som kan föranleda ett beviljande av 

förtida tillträde. 

 

2.5.7 Akt 0781-12/38 Byggnation Ledning med förtida tillträde 

Lagrum LL 

 

Bakgrund 
Akten beskriver utbyggnaden av en delsträcka, av sydvästlänken. Sydvästlänken är ett 
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elnäts projekt som skall stärka upp Sveriges kraftnät med en 400 Kilovolts-ledning 

mellan Hallsberg och Hurva. 

Parterna är Svenska Kraftnät, som är ledningshavare, och fastighetsägare längs 

ledningssträckan. I samband med utbyggnaden begär också Svenska Kraftnät om 

förtida tillträde. Som skäl för detta anger man följande: Om byggnationen skall kunna 

påbörjas i början av augusti så måste avverkning av skog kunna göras redan i juli. För 

att kunna anlägga sträckingen så måste det finnas tillträde till längre 

sammanhängande sträckor, detta då kablarna kommer i längder på 900-1800 meter. 

Vidare om inte förtida tillträde kan ges försenas hela projektet sydvästlänken. 

Projektet är enligt Svenska Kraftnät viktigt, för att på ett säkrare sätt kunna överföra 

el. Svenska Kraftnät vidhåller också att kraftledningen är av stor vikt för allmänheten 

och näringslivet i södra Sverige.  

 

Sedan fortgår förrättningen. Vid sammanträde yrkar ingen på förskott varför inget 

beslut om ersättning tas. Vissa frågor om hur väderingen av intrånget av vägen 

diskuteras, Svenska Kraftnät förklarar intrångssituationen och ersättningen, och med 

det avslutas sammanträdet.  

 

Beslut tas i enlighet med vad som yrkats av Svenska kraftnät. Det vill säga, förtida 

tillträde ges, så att marken kan tas i anspråk för att genomföra avverkningen i tid. 

Vidare utgår inget förskott.  

 

2.5.8 Akt 0763-10/47 Utbyggnad bredband 

Lagrum LL 

 

Bakgrund  
Förrättningen avser bildade av ledningsrätt för fiberkabel. Kommunen, angav följande 

skäl till ansökan: Fiberkabel kommer att nedläggas för att säkra höghastighetsnät för 

dataöverföring. Dragningen kommer att ske i samma ledningsgrav som E.ON just nu 

håller på att gräva. Tingsryds kommun yrkar även att förtida tillträde och omedelbar 

verkställighet av ledingsbeslutet skall ske.  Berörda parter sammankallades, där 

kommunen utvecklade avsikten med ledningen. Kommunen ville att ledningen skulle 

samläggas med E.ON’s kablar. Vidare angavs att ledningen skulle bli en del av ett 

stamnät för fiber där eventuella byanät kommer kunna ansluta sig. Wexnet som var 

anlitad entreprenör för byggnationen, förklarade att mycket små förändringar ifrån 

projekterad plan kunde komma att ske. Överlag kommer sträckningen att ske enligt 

plan, och om man stöter på berg kommer detta att sprängas.  

 

Beslut och skäl 

Förrättningslantmätaren beslutar att ge ledningsrätt enligt karta och beskrivning. 

Beslut om förtida tillträde fattas också. Skälen för detta var främst att det är 

osannolikt att ledningsbeslut kan komma att ändras i vad som är av betydelse för det 

förtida tillträdet. Vidare konstateras att utrymmet som krävs, inte kommer innebära 

synnerligt men för någon av fastigheterna. Beslut om direkt förtida tillträde tas, det 

vill säga avvikelse ifrån överklagadetiden på fyra veckor sker. Detta beror på att 



Förtida tillträde och ersättning 

 

 89 

E.ON redan gräver och därmed uppstår minsta men för fastighetsägare, och lägst 

kostnad för ledningsrättshavare med ett direkt tillträde. 

 

2.5.9 Akt G0689 Upphävande avtalsservitut till Ledningsrätt 

Lagrum LL 

 

Bakgrund 
E.ON har ansöker om ledningsrätt för befintliga kraftledningar som ingår i ett 

regionnät.  I ansökan yrkas även på att, genom fastighetsreglering, upphäva inskrivna 

avtalsservitut, dessutom yrkar E.ON på förtida tillträde och att omedelbar 

verkställighet av ledingsbeslut skall få ske. På sammanträdet framhåller E.ON, att 

anledningen till sökt ledningsrätt beror på ett trädsäkringsprojekt för regionnäten, som 

i sig grundas på riksdagsbeslut som ändrar förhållanden för kraftbolagen. Vidare 

diskuteras alternativet att gräva ner kablarna istället för att ha luftledning.  

 

Beslut och skäl ledningsrätt 

Lantmätaren konstaterar att intrånget som enskilda fastighetsägare drabbas av är 

begränsat, och det kan inte anses överväga det starka allmänna intresset som finns av 

att regionledningarna trädsäkras. Vidare konstateras att alternativa utföranden som att 

lägga ledningen som jordkabel eller höja ledningarna över trädtopparna framstår som 

alltför kostsamma i förhållande till det begränsade intrång som en breddning av 

skogsgatan innebär. E.ON har själva skaffat erforderliga tillstånd. Ledningsrätt 

medges alltså enligt ansökan. 

 

Beslut och skäl för förtida tillträde 

Anledningen till medgivandet är riksdagsbesluten och det allmänna intresset av säker 

tillgång till el. Ytterligare motiv bakom medgivandet är att det handlar om en 

befintlig ledning och därför var en alternativ dragning av ledningen mycket otrolig 

och rekvisiten för att beslutet skulle komma att ändras i frågan som medger förtida 

tillträdet, är att anse som mycket små. Vidare konstateras att ingen yrkat på förskott, 

varför inget utgår. 

 

2.5.10 Ärendenummer: F051400 Omvandling avtalsservitut till 

Ledningsrätt 

Lagrum LL 

 

Bakgrund 
E.ON ansöker om ledningsrätt för befintliga kraftledningar. Yrkandet har utökats till 

att även avse fastighetsreglering för upphävande av avtalsservitut. Samt att man yrkar 

på förtida tillträde och en omedelbar verkställighet av ledningsrättsbeslutet.  

Anledningen till ansökan är att E.ON behöver trädsäkra sina regionnät, detta efter ett 

riksdagsbeslut som förutom, att tvinga elbolagen att betala ersättning efter 12 timmars 

elavbrott, också ställer krav på att bolagen skall säkra upp sina regionnät.  

Ledningarna är som sagt befintliga luftledningar och ligger som avtalsservitut, med 

hävdad skogsgata. Någon beskrivning av hur brett området är idag finns inte med i 
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protokollet, men man beskriver att man söker ledningsrätt för ett område på 35 meter 

ut fån ledningen, alltså ett område med en bredd av 70 meter allt som allt.  

 

Motivering till ledningsrätt 

FML anger följande skäl: Det intrång som drabbar fastighetsägarna är begränsat och 

kan inte anses överväga det starka allmänna intresset som finns för att trädsäkringen 

skall ske. De alternativ som presenteras, så som att gräva ner eller höja upp ledningen, 

är inte kostnadsmässigt försvarbara (kraven i 6-11§§ LL uppfylls därmed).  

Utrymmet som tas i anspråk medför heller inte något synnerligt men för någon av 

fastigheterna, (uppfyller kravet 12 § 1 st LL). Beslut tas om att ledningsrätt skall 

upplåtas. Avtalsservitut ersätts av ledningsrätt, då de är onyttiga genom att 

ledningsrätt finns och kan upphävas. 

 

Motivering till förtida tillträde 

Angående det förtida tillträdet, menar man att då det handlar om en befintlig ledning 

med en befintlig rätt, och det allmänna intresset för trädsäkringen, så är det osannlikt 

att ledningsbeslutet kommer att ändras i den del som är av betydelse för tillträdet.  

 

Ersättning 

Något yrkande om förskott inkom inte på det sammanträde som hölls med 

fastighetsägarna. Förutom Banverket som skriftligen yrkat på förskott, detta då man 

ägde två fastigheter som berördes av ledningsrätten. Dock konstateras att intrånget på 

Banverkets fastigheter normalt borde vara ringa. Därför borde förskottet anses som 

obetydligt. Men skulle stämplingslängderna visa annorlunda får frågan om förskott 

väckas på nytt.  

 

Säkerhet har ställts hos länsstyrelsen för ytterligare ersättning som kan komma att 

fastställas, samt för eventuellt skadestånd om ledningsbeslutet eller beslutet om 

förtida tillträde skulle komma att ändras. FML konstaterar att upplåtet utrymme är 

utan betydelse för fordringsägare och rättsägare(13a§ LL, 30§ 2st LL, 5 kap 16 § 

FBL).  

 

Förtida tillträde tillåts, och medgivandet till förtida tillträde får användas även om 

beslut om förtida tillträde inte har vunnit laga kraft.  
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3 Kommentar på viktiga begrepp 

3.1.1 Värdetidpunkt 

Värdetidpunkten beskrivs i lagtext som dagen för tillträde, om tillträde ej har skett 

blir värdetidpunkten den beslutade tillträdesdagen. Vilket i praxis kan sammanfattas 

som: Om tillträde har skett med exempelvis avtalsservitut som nu har upphört och 

ledningsrätt har sökts och beviljats, men skall först börja gälla en tid efter att 

avtalsservitutet upphört, så blir värdetidpunkt den dag då avtalsservitutet slutat gälla 

inte då ledningsrätten ges. Denna kommentar baseras sig främst på i arbetet tidigare 

omskrivna rättsfall, se kap: 2.3.1, 2.3.3-4. 

 

3.1.2 Särskilda omständigheter 

Vilka typer av situationer krävs egentligen för att en särskild omständighet ska 

föreligga som kan medge förtida tillträde enligt FBL 5:30a LL 25 a § AL 27a §? 

 

Utifrån intervjuer och rättsfall går det att konstatera att mindre åtgärder på befintliga 

ledningar eller anläggningar, till exempel trädsäkring är sådana åtgärder som medger 

förtida tillträde. Även åtgärder som genomförs i plangenomförande syfte i detaljplan 

eller vid linjekoncession är sådana åtgärder som medger förtida tillträde. Däremot har 

det konstaterats att en områdeskoncession inte är en sådan omständighet. Det beror 

helt enkelt på att områdeskoncession inte prövar alternativa placeringar, 

lokaliseringen är alltså inte tillräckligt prövad i och med ett sådant beslut. Alltså för 

att kunna ge förtida tillträde till en områdeskoncession måste förrättningslantmätaren 

undersöka alternativa dragningar för att på så sätt finna den mest lämpande 

linjedragningen. Även om sådan undersökning blir genomförd är det dock inte säkert 

att förtida tillträde kan ges. Vilket kan ses i lantmäteriet rättsfall 1978:50 (kap 2.3.5). 

 

Vidare måste man också visa på varför det är angeläget med ett förtida tillträde. En 

sådan omständighet där det inte har ansetts föreligga tillräckligt starka skäl var 

anläggandet av ledningar till, ett på grund av ledningarna, försenat 

sommarstugeområde. Alltså måste skälen vara väldigt starka för att en särskild 

omständighet ska finnas. Ytterligare exempel på omständigheter som inte ansetts vara 

tillräckligt starka för att kunna medge ett förtida tillträde, var anläggandet av ett 

elljusspår som visserligen hade ett allmänt intresse men där nyttan av ett förtida 

tillträde ej ansågs vara motiverad. 

  

Alltså kan vi sluta oss till att situationer där särskild omständighet föreligger, i princip 

endast finns då man fastställer en linjekoncession eller detaljplan, alternativt när man 

ändrar juridisk förvaltningsform på en befintlig anläggning ifrån exempelvis 

enskildväg till gemensamhetsanläggning. 

 

Sammanfattningsvis måste alltså bevis på att dragningen är den bästa visas, samt att 

åtgärden är angelägen och att skadan som drabbar den frånträdande parten ej är större 

än nyttan. Är detta påvisat föreligger särskilda omständigheter och förtida tillträde 

kan medges. 
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4 Analys 

Nedan presenteras och analyseras de problem vi upptäckt och fått återberättade under 

arbetets gång. Detta synliggör vi genom att belysa frågorna ur olika perspektiv, så 

som fastighetsägar-, lantmätar-, och tillträdarperspektiv.  

 

4.1.1 Förskottsutbetalning 

Genom intervjuer och genomgång av förrättningar konstateras, att det i dagsläget är 

ovanligt att förskott ges. Denna situation är inte helt oproblematisk. Först och främst 

är det viktigt att inleda med att lagen ger möjlighet till tillträde utan förskott och detta 

i sin tur gör att situationen kan se ut som den gör idag. Viktigt att poängtera är också 

att lagstiftarna nog egentligen tänkt att förskott skulle vara en huvudregel.(se kap 

2.4.7)  

 

Ett argument mot att förskott skall utgå, är främst att det är svårt att på förhand 

bestämma de skador som uppkommer vid till exempel ledningsdragning, i och med 

att skadeverkningarna uppstår först i samband med, och efter, att åtgärden utförts.  

Ett motargument till detta som framgår ur kap 2.4.7 är att man anser att skador som 

lätt kan beräknas på förhand skall beräknas och betalas som förskott. Med anledning 

av att det finns goda normer samt många erfarenheter från tidigare markfrånträden, 

borde det kunna göras ganska goda förutsägelser av vilka skador som kan förväntas 

uppkomma. Exempelvis vid trädsäkringsåtgärder. Därmed borde förskott som täcker 

en större del av beloppet kunna göras. Ytterligare argument för ett sådant förfarande, 

kommer från lantmäteriets handbok för fastighetsbildning, som säger att (citat)”…bör 

givetvis förskottet inte sättas lägre än vad den slutliga ersättningen med säkerhet kan 

antas uppgå till.”
123

 Enligt LRF-konsult skulle ett förfarande där man bestämde större 

förskott göra att fler skulle yrka på förskott. Detta med anledning av att det, ur ett 

administrativt hänseende, skulle vara motiverat att begära förskott. 

 

Om man ser saken ur ett lantmätarperspektiv, konstateras ett initiativ som leder till att 

mer av ersättningen skall bestämmas som förskott, inte är att föredra. Följden skulle 

nämligen bli att en större utredning av ersättningsfrågan skulle behöva göras för att 

kunna betala ut ett högre förskott, samt att när väl åtgärden är utförd och ett 

ersättningsbeslut ska tas, kommer det behövas göra en ny utredning som täcker in de 

skador som inte gick att förutse i den initiala utredningen. Ersättningsfrågan skulle 

alltså behöva utredas två gånger. Ett förfarande där mer utbetalas genom förskott, 

skulle alltså innebära ett tyngre administrativt arbete och förmodligen leda till att de 

redan långa handläggningstider som finns för att söka ledningsrätter, skulle förlängas. 

Detta är likt de argument som uttrycks i utredningen som återfinns i kap 2.4.7 när 

man diskuterar borttagandet av den fasta gränsen för förskottet. Med andra ord, att 

förrättningen blir framtung när förskottet måste beräknas. Dessutom minskar 

egentliga syftet med att ha ett förtida tillträde om ersättningen indirekt måste beräknas 

på förhand.  

 

                                                      
123

 Handbok FBL Fastighetsbildningslagen Kapitel 5–19 och FBLP s.164 
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Sett ur ett tillträdarperspektiv är en sådan ordning där mer av ersättning utgår som 

förskott, ej önskvärd. Detta på grund av att situation blir likt den som uppträder för 

lantmätaren, det vill säga, förskottet blir administrativt mödosamt att handlägga. 

Dessutom skulle en sådan föreslagen åtgärd också kunna leda till att längre 

handläggningstider är att vänta, något som inte heller ligger i rättighetshavarens 

intresse. Dessutom så är den uppräkning som idag görs på ersättning, inte så pass 

betungande som den en gång var. Vilket gör att de helst inte ser några förskott i och 

med att förfarandet inte har några direkta fördelar utan endast kostar dem onödiga 

pengar och tid. Med detta sagt så skulle det, ifall uppräkningen vore högre för den del 

av skadan som inte betalats ut genom förskott, funnits incitament för ledningshavare 

att betala ut förskott. Något som bekräftas av att det tidigare när ränteläget var högre, 

oftare utbetalades betydligt mer av ersättningen genom förskott. Detta eftersom 

räntekostnaderna då gjorde att uppräkningen blev betydligt mer kännbar och de 

administrativa kostnader som förskottet innebar, inte på samma sätt överskuggade den 

vinst som kunde göras. 

 

Med andra ord, går det att sluta sig till att den främsta anledingen till att förskott i 

praktiken blivit mycket ovanligt, är att det är administrativt mödosamt att genomföra 

för alla parter. Som ett exempel på detta finns det schabloner som gjorts i samband 

med ledningsutbyggnad, där ersättningen endast varit 1 krona per kvadratmeter 

ianspråktagen mark. Schablonen är till för att minska arbetsbördan med att beräkna en 

ersättning, men den ersättning som en sådan schablon ger är dock sällan särskilt hög 

vilket i sin tur leder till att även fastighetsägare, som blir av med mark, får en 

ersättning som många gånger är mindre än den administrativa kostnad som de lägger 

ner. Så ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltså fördelaktigt för alla parter att vänta 

med ersättningen tills ersättningsbeslutet tas. Detta är alltså något som skulle kunna 

komma att ändras om uppräkningen ledde till högre kostnader för den tillträdande, 

eller att praxis ändrades så ett högre förskott skulle utbetalas till den frånträdande. 

 

Ur ett rättighetsperspektiv blir saken också problematisk, då det är den som blir av 

med mark, under expropriationsliknande förhållanden, som i dagsläget lider av att 

ersättningen blir betald senare. Därför borde dennes rättigheter rimligen få en större 

vikt i själva ersättningsfrågan, till skillnad från den tillträdande som redan fått en 

nytta genom att tillträda utan att ersättningsfrågan slutligen har avgjorts. Detta är 

något som speciellt äldre fastighetsägare upplever som problematiskt. Exempel finns 

på dröjsmål upp till 10 år innan någon ersättning betalas ut, vilket gör att äldre 

personer till och med kan hinna avlida innan ersättning ges. Vilket visar på att större 

del av ersättningen bör betalas ut i samband med tillträdet, alltså genom förskott. 

 

Ur ett myndighetsperspektiv är det naturligtvis problematiskt att lägga extra resurser 

på två olika utredningar. Frågan man då bör ställa sig är, vad är en myndighets 

uppgift?   

 

 Att handlägga så många ärenden som möjligt på kortast tid?  

 Att handlägga ärenden som tillgodoser alla parters intresse?  

 Att tillträdaren skall få tillträde så fort som möjligt? 
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Svaret borde rimligen vara en blandning, det vill säga, om intresseavvägning kan 

göras med rimliga resurser, skall den göras. En handläggning bör vara effektiv och ta 

hänsyn till olika aktörers intressen så till vida, att kostnaden för att tillgodose dessa 

skall vägas mot den vinst som sker. De extra resurser som krävs för att ta en större del 

av ersättningen genom ett förskott måste anses vara motiverade, då vinsten för den 

enskilde överstiger den kostnad som det medför för övriga parter. 

 

Med samma resonemang borde även ett minimumbelopp kunna preciseras för att ett 

förskott ska utbetalas. Det vill säga, vid väldigt små summor blir de resurser som 

krävs för att fastställa en ersättning så stora att kostnaderna överväger nyttan som 

förskottet ger. Ett fast belopp bör på så vis kunna bestämmas för att ge enhetlighet i 

tolkningen över hela landet och för att göra handläggningen effektiv. För utveckling 

av resonemangen se, kap 2.4.1.  

 

Viktigt att komma ihåg är att förarbeten (se kap 2.4.6 om införandet av FBL 4:25) tar 

upp förrättningslantmätarens frihet att från fall till fall avgöra vad som är bäst i den 

givna situationen. Att denna frihet inte påverkas allt för starkt av lagregler som är 

tvingande bör även fortsättningsvis förespråkas, då flexibilitet är viktigt i och med att 

inget fall är det andra likt. Dock kan det vara så att de rutiner som finns vid 

expropriation borde ändras en aning nu när fler privata aktörer finns på marknaden. 

Det vill säga, rör det sig inte längre om enbart expropriation för statliga, och med det 

allmänna nyttor, utan även för privata intressen. Därför finns det anledning att kunna 

ge en starkare ställning för den enskildes intressen i en avvägning mellan olika 

intressen, helt enkelt, mer tyngd läggs vid att bevaka rättigheterna för den enskilde 

fastighetsägaren. 

 

 

4.1.2 Uppräkning enligt KPI? 

Efter samtal med lantmätare och LRF Konsult anser vi oss ha fått in tillräckligt med 

åsikter för att kunna konstatera att förrättningslantmätarna på lantmäteriet inte själva 

direkt reflekterat över frågan då fastighetsägare sällan ifrågasätter uppräkningen. 

Detta var också LRF konsults första tanke. När saken diskuterades mer ingående, 

ansåg de dock att det fanns fog för en sådan ändring då man märkt att ersättningen 

inte följde med prisökningen som skett på fastighetsmarknaden, när det dröjt länge 

mellan tillträde och ersättning.  

 

Vi har även funnit andra åsikter gällande hur uppräkningen sker när mark tas med 

hjälp av ledningsrätt. E.ON menade på att då LL till skillnad från FBL alltid syftade 

till ersättning i pengar, gjorde att det är penningsvärdets utveckling som är intressant, 

att fastighetsvärdena haft en annan utveckling är sekundärt enligt dem. Detta 

argument måste dock anses ofullständigt, då det ur prop. 1971:122 går att tolka att 

anledningen till att man inte ville ha ett index som baserades på fastigheternas 

faktiska värde främst hade att göra med sådana regler som liknar den nu borttagna 

presumtionsregeln. Alltså att KPI-uppräkningen syftade till att förhindra att en 

fastighetsägare kunde räkna hem vinster skapade av samhället, inte att det var det 

monetära värdet av ersättningen som skulle upprätthållas. Vilket gör att detta 
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argument inte kan ses som välgrundat. Med tanke på att presumtionsregeln nu är 

borttagen och utvecklingen av fastighetsindex för alla olika typer av fastigheter i 

dagsläget har dålig korrelation med KPI så bör det anses som välgrundat att för 

ersättningens uppräkning utgå ifrån ett annat index än KPI.  Främst eftersom det i 

dagsläget ges någon form av rabatt för de som löser in en fastighet, eller del av 

fastighet, och väntar med ersättningen. Det är inte på något sätt önskvärt eftersom de 

som redan fått en fördel genom att få ett förtida tillträde borde ge full ersättning till 

frånträdande fastighet, då vi anser att den frånträdande parten inte skall behöva lida 

av ett förtida tillträde. Dessutom leder en högre uppräkning av ersättningen till att 

man får till en snabbare utbetalning av ersättningen, utifrån att det skapas incitament 

för den tillträdande att utge ersättning eftersom denne då vet att det finns risk för en 

betydligt högre ränta ifall fastighetsvärdena utvecklas positivt. Det är också något 

som upplevs positivt i och med att det ur ett rättighetsperspektiv måste vara bättre att 

få ersättning direkt istället för senare. 

 

Tjänar en fastighetsägare på en ersättning i efterhand? 

En intressant sak att analysera skulle kunna vara ett fall där vi tänker oss att en bonde 

blir av med 10 hektar åkermark. Bonden behöver denna åkermark i sin produktion, 

bonden lånar därför pengar för att återköpa samma mängd mark från en intilliggande 

fastighet till marknadspris. På grund av själva förrättningen och överklaganden, så tar 

det fem år innan bonden får någon ersättning för marken som han blev av med. 

Bonden har alltså en ränteutgift för detta lån, samtidigt som denne har en innestående 

fordran som räknas upp med KPI (inkl. referensränta + 2 %). Frågan är då, om 

bonden tjänar på ett sådant förfarande? Vi gör ett räkneexperiment, låt oss för 

enkelheten skull säga att åkerjorden är värd 100 000 kr/ha, då blir lånet som görs  

1000 000 kr.  Tas dagens (3 juni 2014) räntesats på ett 5 årigt lån, blir räntan runt 3,5 

%, vilket innebär en kostnad på 1 000 000 * (1,035^5) = 1 187 686 kr. 

  

Om vi då tittar på ersättningen, så uppräknas ersättningen först med KPI för de fem 

åren som ersättningen har dröjt. Antagandet om KPI för de fem åren görs genom att 

titta på KPI-utveckling fem år tillbaka (jan 2009 då var KPI =297,88 och jan 2014 var 

KPI= 311,39) alltså en uppräkning med 311,39/297,88 = 4,53 %. KPI uppräknade 

ersättningen blir alltså 1 000 000 * 4,53 = 1 045 300. Till detta skall referensräntan + 

2 % läggas. Den ränta som utgår beräknas inte som en vanlig ränta på ränta, så som 

en bankränta, utan ersättning utgår för varje halvår som referensräntan ändras, i 

slutändan läggs dessa ersättningar till den KPI-uppräknade ersättningen. Här nedan 

visas en exemplifiering av hur det ser ut i praktiken. 
124

 

 

Datum                     Ref. r (%)  (Ref. r + 2%)     Ersättning  

2014-01-01 1,00             3,00     (1 045300*0,03)/2   = 15 679 

2013-07-01 1,00             3,00     (1 045300*0,03) /2  = 15 679 

2013-01-01 1,00             3,00     (1 045300*0,03) /2   =15 679 

2012-07-01 1,50             3,50     (1 045300*0,035) /2 = 18 293 

2012-01-01 2,00             4,00     (1 045300*0,04) /2   = 20 906 

                                                      
124

 Räntelagen 5 §, SOU 1974:28 s.134  
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2011-07-01 2,00             4,00     (1 045300*0,04) /2   = 20 906 

2011-01-01 1,50             3,50     (1 045300*0,035) /2 = 18 293 

2010-07-01 0,50             2,50     (1 045300*0,025) /2 = 13 066 

2010-01-01 0,50             2,50       (1 045300*0,025) /2 = 13 066 

2009-07-01 0,50             2,50     (1 045300*0,025) /2 = 13 066 

2009-01-01 2,00             4,00     (1 045300*0,04) /2   = 20 906 

                              Totalt: 185 539 

Så den totala ersättningen efter 5 år blir 1 045 300 + 185 539 = 1 230 839 kr.  

Här ser man att bonden faktiskt tjänar på förfarandet, men är detta hela sanningen? 

Kanske, dock finns det ju en faktor till att väga in i detta resonemang, det vill säga, 

vad händer om fastighetsvärdet under dessa fem åren har ökat mer än KPI(inkl. 

referensränta + 2 %), vilket hade medfört att bonden tjänat ännu mer om man tänker 

sig att ersättningen hade räknats upp med en index baserat på fastighetsvärden. Men 

då kanske det är fel med en uppräkning som baseras på fastighetens värdeförändring 

eftersom bonden har oförtjänt mycket i ersättning? Förvisso är detta scenario möjligt, 

tanken är dock att om en fastighetsägare blir av med mark skall denne kunna återköpa 

samma mängd mark som avträtts, oavsett när ersättning utbetalas. Att en 

fastighetsägare skulle kunna göra vinst är ju inte ett argument som talar emot en 

indexuppräkning som baseras på fastighetsvärden, eftersom samma möjlighet redan 

finns idag med den uppräkning som ske med KPI (inkl. referensränta + 2 %). 

Skillnaden ligger i att uppräkningen baserat på fastighetsvärden faktiskt ger möjlighet 

för en fastighetsägare att köpa samma mängd mark när ersättningen kommer i ett 

senare skede, vilket inte KPI (inkl. referensränta + 2 %) ger möjlighet till, om 

fastighetsvärdena stiger ännu mer, vilket ju faktiskt är verkligheten idag.  

 

 

Vad händer då fastighetspriserna går ner vs. upp?    

Syftet med en indexuppräkning baserad på fastighetsvärden är att den som tvingas 

avträda, del av eller hela fastigheten, skall vara i samma situation oavsett om denne 

får ersättning direkt eller i efterhand. Generellt så borde alltså ersättningen sjunka, om 

en prisnedgång på fastigheten skett mellan avträdandet och ersättningens erläggande. 

Fastighetsägare borde därmed tåla en sådan nedgång eftersom denne kan återförskaffa 

en liknande fastighet till ett lägre pris. Dock anser vi att eftersom fastighet tagits med 

tvång, bör rimligen mildare regler gälla för den frånträdande. Detta eftersom den 

frånträdande fastighetsägaren inte kan välja att vänta med en försäljning tills 

marknaden är mer gynnsam. En fastighetsägare borde med andra ord inte behöva ta 

en nedgång i fastighetsvärdet, utan istället skall det ske en så kallad nolluppräkning. 

Vilket kan ses som en försäkringspremie som den tillträdande ger den frånträdande 

emot prisnedgångar. Detta är en fördel som den frånträdande bör få åtnjuta gentemot 

en öppen marknad, vilket är önskvärt då det handlar om tvångsmässiga åtgärder.  

 

Vår tanke med uppräkningen är inte att man skall få bortse från nedgångarna och sen 

räkna hem uppgångarna utan ersättningen bör räknas upp med hur fastighetsvärdet 

förändrats över hela perioden. Alltså, om index år 1 sjönk för att sedan återgå till 

ursprungligt värde år 2, (ersättningen skall betalas år 2), skall denna prisuppgång inte 

få tillgodoräknas då är den totala värdeförändringen därmed är noll. 
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Vad händer då räntan går upp vs. ner? 

Situationen där övriga tillgångar ökar mer än fastigheterna, ser vi inte som ett 

egentligt problem, då lagen är till för att ersätta skadan som en fastighetsägare lider. 

Vilket innebär att ersättningen man får skall stå i relation till värdet av fastigheten, 

eller del av fastigheten man förlorar, inte till det allmänna prisläget. 

 

Hur skulle ett fastighetsindex kunna se ut?  

Om en jämförelse görs mellan hur fastighetspriserna har utvecklats, med hur 

utvecklingen av KPI (inkl. referensränta + 2 %) har sett ut under de senaste 20 åren så 

kan vissa intressanta observationer göras (se Figur 8). Det som är uppenbart är att 

fastighetspriserna generellt sätt har utvecklats mer än vad KPI (inkl. referensränta +2 

%) har gjort, och vissa typer av fastigheter har utvecklats bättre andra. Det som också 

går att se är att KPI (inkl. referensränta +2 %) inte varit ett bra index för att förutse 

fastigheters värdeutveckling. 

 

 
Figur 8 värdeutveckling fastigheter och KPI 

Ytterligare faktorer som bör beaktas är att data i figur 8 inte visar på lokala skillnader 

som finns. Alltså värdeförändringen i fastigheter skiljer sig redan på länsnivå. Vilket 

ytterligare försvagar dagens uppräckningssystem som ett sätt att beakta fastighetens 

värdeförändring mellan tillträdes- och ersättningsdag. Vilket visas nedan i figur 9.   
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Figur 9 Prisutveckling Skogs- och jordbruksfastigheter för olika län  

 

Vad visar data?  
Det som data visa på är att prisutvecklingen skiljer sig mycket åt, inte enbart mellan 

olika typer av fastigheter, utan även inom en typgrupp är värdeutveckling skild från 

varandra beroende på var i landet fastigheten återfinns. Mest troligt skiljer sig även 

prisutvecklingen inom länet. Vilket gör att nuvarande uppräckningssystem är 

otillräckligt för att beräkna värdeutvecklingen mellan tillträdes- och 

ersättningstidpunkt. Poängteras bör också att detta endast är en enklare analys av 

läget, och att ytterligare utredningar behöver genomföras för att hitta en lösning. 

Eftersom det i dagsläget inte finns något index som tar hänsyn till de lokala 

variationerna, skulle ett alternativ då kanske vara att värdera fastigheten, i samband 

med ersättning, som oförändrad samt i skadat skick och utge mellanskillnaden som 

ersättning. En värdering vid ersättningstidpunkten skulle då kunna vara enklare än att 

skapa ett tillräckligt precist index som tar hänsyn till alla lokala variationer. Oavsett 

är det uppenbart att den som blir av med mark genom expropriation och inte får 

ersättning erlagd direkt, lider en skada av att uppräkningen det senaste decenniet inte 

motsvarat den faktiska värdeförändring som skett.  Det vill säga, vid tidpunkten för 

ersättning kan inte samma mängd likvärdig mark köpas. 
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4.1.3 Förskott eller uppräkning, för- och nackdelar 

Tidigare i kapitlet har analyser gjorts separat om vad som rimligen borde utbetalas i 

förskott och hur uppräkning skall ske. I detta avsnitt kommer dessa frågor utredas 

vidare och jämföras med varandra. 

 

Fungerande indexuppräkning = inget förskott? 

Om en ny indexuppräkning införs som på ett bra sätt tar hänsyn till de 

värdeförändringar, som skett från tillträdet till dess att betalning utgår, och med det 

anser att något förskott inte skulle behöva utbetalas. Med andra ord om en bra 

indexuppräckning inför så kan argumentet göras att det inte spelar någon roll när 

ersättningen utbetalas eftersom uppräkningen sker på ett sätt som gör att den 

avträdande fastighetsägaren hålls skadeslös. Ett sådant scenario skulle ge den 

tillträdande parten fördelen av en snabbare tillgång till fastigheten eftersom 

förrätningslantmätaren direkt kan besluta om tillträde, utan att ta hänsyn till att 

förskott skall utgå. Därmed skulle ett sådant förfarande ge stora administrativa 

fördelar framförallt för den tillträdande, men även för Lantmäteriet. Problemet ligger 

dock i att den avträdande i ett sådant fall även skulle behöva vänta med sin ersättning, 

för sådana ersättningsposter som inte är att avse som värdeminskning, utan ger direkt 

skada. Med direkt skada menar vi skador som uppkommer på en rörelse så som jord- 

eller skogbruk, hit hör bland annat fördyrad drift på grund utav förlängda körsträckor 

eller ändrad åkerform. Varför detta är problematiskt beror på att direkta skador 

påverkar förmågan att kunna livnära sig. Vilket inte kan anses vara en önskvärd 

rättsordning. 

 

Kopplat till situationen idag, där väldigt få förskott begärs, beror detta inte på att 

problemet med direkta skador inte finns, utan snarare att förskottet är så pass lågt att 

det inte ens är värt att begära förskott.  

  

Maximalt förskott = Inget förtida tillträde? 

Om man anser att all ersättning som är möjlig att bestämma på förväg, skulle tas som 

förskott oavsett om den är lätt eller svår att beräkna, vad skulle detta få för effekter? 

Den stora fördelen i ett sådant scenario är framförallt att avträdande får sin ersättning 

direkt och kan därmed förfoga över ersättningen. Vilket är önskvärt då situationen 

därmed blir mer lik en vanlig transaktion, och processen skulle därmed upplevas som 

mer rättvis och riktig. Den stora nackdelen blir dock att syftet med att få ett förtida 

tillträde är just att sådant som ersättning ska kunna tas i efterhand eftersom det är 

tillträdet i sig som är det viktiga. Med andra ord, med en sådan rättsordning skulle det 

förtida tillträdet ej längre ha någon praktiskt betydelse, då tidsåtgången för ett sådant 

beslut i princip skulle bli den samma som vid ett normalt tillträde. Därmed skulle hela 

syftet med ett förtida tillträde gå förlorat.  
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Avvägning? 

Genom dessa teoretiska exempel kan man se att ett erläggande av all ersättning vid ett 

och samma tillfälle, skapar oönskade effekter för någon av parterna. Vid avsaknad av 

förskott drabbas den avträdande genom direkta skador, och vid erläggande av all 

ersättning som förskott drabbas den tillträdande parten genom att syftet med förtida 

tillträdet går förlorat. Slutsatsen blir att en ordning som presenterats innan bör 

förespråkas, det vill säga, skador som på förhand lätt kan beräknas, bör beräknas och 

utgå som förskott, samtidigt som övrig ersättning skall erläggas vid förrättningens 

avslutande.  

 

Ekonomisk skada kontra produktionsbortfall 

En sista viktigt detalj att ta upp är att olika fastighetsägare som blir utsatt för 

expropriation, upplever olika sorters skador, som i sig påverkar vad som kan anses ett 

rimligt förskott och hur en uppräkning skall se ut. Exempelvis, bonde nr:1 blir 

tvungen att upplåta utrymme på sin bördiga åker för nedgrävande av 

bredbandsledning, kontra bonde nr:2 som blir av med fem hektar bördig åkerjord. Här 

kommer bonde nr:1 endast uppleva ett produktionsbortfall. Bonden kommer alltså 

inte förlora någon mark utan kommer att kunna odla på marken igen efter att 

ledningen är nedgrävd, dock möjligen med vissa restriktioner om hur djup plöjningen 

får vara. Bonde nr: 2 som däremot blir av med mark upplever ett direkt 

produktionsbortfall och en ekonomisk skada. Viktigt är nog att göra en distinktion 

mellan dessa båda skador, om vi tar det mer ”rena” fallet av produktionsbortfall så är 

detta en skada som inte direkt är kopplad till en ersättning i form utav mark, utan 

snarare handlar det om ersättning i form av pengar för den produkt som odlas och 

som bonden mister intäkter ifrån. När talan om produktionsbortfall görs betyder det 

alltså en ekonomisk ersättning, och då det rör sig om pengar är ju faktiskt KPI-

uppräkning mer användbar. Om fokus istället vänds åt den mer rena ekonomiska 

förlusten som sker, det vill säga förlusten av mark, är det mer intressant, i alla fall i 

teorin, att kunna återköpa en lika stor bit mark. För att kunna detta behöver 

ersättningen antingen, utgå direkt med markens fulla värde alltså marknadsvärdet vid 

tidpunkten för avträdandet, eller som ersättning i efterhand men då med en 

uppräkning/ränta som följer marknadsvärdet på marken. Därmed kan vissa slutsatser 

göras om vad som bör utgå i förskott och vad som kan tänkas tas som ersättning i 

efterhand. De värden som direkt påverkar företaget som bedrivs på fastigheten bör 

utgå som förskott, med andra ord borde ersättningen för produktionsbortfallet utgå 

som förskott. Medan den ekonomiska skada uppkommen av markförlusten bör vara 

mer acceptabel att ersätta vid en senare tidpunkt. För att återgå till Bonde nr 2, där 

fem hektar åkermark avträds, och som därigenom lider produktionsbortfall samt 

ekonomisk skada. Förutsätt nu att något förskott ej utgår, utan all ersättning erläggs i 

efterhand, vad är då en rimlig uppräkning av ersättningen för tiden mellan 

markförlusten och ersättningens erläggande? Tidigare konstaterades att 

produktionsbortfall en monetär ersättning, vilket gör att KPI(inkl. referensränta + 2 

%) är en rimlig uppräkning, medan den ekonomiska skadan bör uppräknas med ett 

fastighetsindex.  
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4.1.4 Ställande av säkerhet hos Länsstyrelsen 

I dagsläget går det att utläsa ur ExprL 7:7 att minst två borgenärer måste vara 

solidariskt ansvariga i samband med ett förtida tillträde. Det i sig är inget problem, 

problemet är att det rör sig om ett obegränsat solidariskt ansvar, och när det då rör sig 

om stora bolag så innebär detta att väldigt stora värden är satta i pant. Exempelvis har 

E.ON Sverige AB som standardförfarande att sätta E.ON fastigheter AB och E.ON 

elnät AB, i pant genom det obegränsat solidariska ansvaret som åtgärden enligt ExprL 

7:7 innebär. Sannolikheten att dessa bolag helt skulle komma att bli utnyttjade som 

pant, är förstås mer av teoretisk natur, men får ändå konsekvenser för bolagen. Detta 

eftersom det står i bolagens redovisning, vilket kan uppfattas som en risk av externa 

investerare och dylikt, vilket i sin tur leder till att det påverkar bolaget negativt. 

Därmed får denna teoretiska risk en faktisk konsekvens för ett bolag.  

En möjlig lösning skulle vara att man införde en gräns för hur stor summa som sätts i 

pant, samt att rätten att sätta en sådan gräns skall vara en uppgift för lantmätaren, som 

har hand om förrättningen.  

 

Vidare måste dock en avvägning göras mot den försämrade säkerhet som det skulle 

innebära för den eller de, som kan komma att kräva ersättning från exempelvis en 

ledningsrättshavare. Om ett väl tilltaget schabloniserat belopp skulle utgöra 

säkerhetsmassan borde rimligen inte dessa rättighetshavare vara i sämre position 

eftersom det belopp som täcks av detta i alla fall är större än den skada som kan 

komma att uppkomma.  

 

Ur ett lantmäteriperspektiv blir det givitvis mer arbete eftersom man måste beräkna 

ett belopp för vilket säkerhet skall lämnas. Men här bör någon form av schablon 

kunna användas, som lätt kan appliceras, och inte innebär någon mer omfattande 

utredning, utan istället bara fastställer en väl tilltagen säkerhet hos borgenärerna. En 

sådan lösning borde rimligen innebära ökad nytta för ledningshavare utan att 

nämnvärt påverka motpart eller myndighet. 

 

Kommer ändrad säkerhet att skapa ett nytt problem?  
Konstateras kan i alla fall att ingen på EON egentligen visste om detta var något 

riktigt problem eller inte. Vad händer om frågan tas upp och beslut tas om hur mycket 

som varje borgensåtagande skall utgöra, och dessa uppgifter skrivs in? Skulle detta 

”ickeproblem” helt plötsligt bli ett mer reellt problem som faktiskt kan påverka ett 

bolags kreditvärdighet? Man kan tänka sig följande scenario, ett bolag har många 

pågående ledningsåtgärder samtidigt, och där dessa borgensåtaganden faktiskt utgör 

ett avsevärd värde. Skulle detta kunna leda till problem med nya åtaganden, genom att 

nya borgenär anser sig ha sämre rätt i bolaget? Man skulle kunna ställa sig frågan om 

en sådan lösning vara början på nya problem? 
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4.1.5 Överklagandetiden 

Tankar kring överklagandetiden vid förtida tillträde  

Efter intervjuer med förrättningslantmätare har vi förstått att det finns ett intresse och 

behov hos ledningshavare att minska den överklagandefrist som idag är fyra veckor 

lång. Dock är idén om en kortare överklagandefrist inte helt oproblematisk, och 

speciellt intressant blir frågan också, i och med att det är markägarna som främst blir 

utsatta.  

 

Problemet som upplevs ifrån lantmäterihåll, är att lagen inte är tillräckligt bra 

anpassad för just bredband. Situationen vid utbyggnad av bredband är annorlunda 

jämfört med den vid större ledningar, bredbandsaktörerna har mycket kort tid på sig 

att bygga en ledning, vilket gör att all form av fördröjning blir ett problem. Vi fick 

presenterat för oss, i intervjun med Björn Bodin kap 2.2.2 , att det finns 

bredbandsprojekt som har en tidsgräns på så kort som tio veckor, från det att man får 

beslut om förtida tillträde tills ledningen skall vara på plats. Att då som bolag vara 

tvungen att vänta i fyra veckor innan man kan sätta igång, upplevs som en grund för 

mycket frustration, speciellt om man vet att åtgärden inte kommer att bli överklagad.  

 

Att detta är ett problem för lantmäteriet beror på att en lantmätare ibland måste agera 

utanför lagens ramar då situationen kräver detta. Lagen ger helt enkelt inte utrymme 

för lantmätaren att agera som situationen dikterar. Lantmätaren på plats ser att en 

åtgärd skulle kunna sättas igång direkt men enligt lag måste man vänta fyra veckor 

för att låta fastighetsägaren få tid att överklaga. Att då ta ett beslut om tillträde direkt 

är kanske det riktiga beslutet, för det kostar stora summor att låta bolaget vänta, 

samtidigt som intrånget egentligen inte alls skapar tillnärmelsevis lika stora kostnader 

för fastighetsägaren. Problemet är att detta agerande inte är riktigt överensstämmande 

med lagen. Så en lagändring kanske är på plats, där man ger lantmätaren mer rätt att 

utifrån situationen bestämma vad som är bäst. Denna tanke om att 

förrättningslantmätaren som är på plats är den som är bäst lämpad att ta ett riktigt 

beslut, återfinns i både förarbeten (se kap 2.4.6) och i lag (fr.o.m. 1 juni FBL 4:25 a), 

så varför inte se till att detta kan ske även vid förtida tillträden och speciellt vid 

bredband? Dock finns vissa problem med ett förfarande utan överklagandetid.  

 

En kortare överklagandeperiod skulle ganska uppenbart kunna sägas innebära, en för 

fastighetsägaren, minskad rättssäkerhet. Dessutom kommer en kortare 

överklagandeperiod innebära att fastighetsägare får ökade kostnader för att bevaka 

sina rättigheter, då denne måste vara mer aktiv i processen föra att kunna överklaga. 

Därmed är det ur ett fastighetsägarperspektiv inte fördelaktigt om en 

ledningsrättshavare kan få snabbare tillträde.  

 

Frågor bör också ställas om det är fyraveckorsfristen som i sig är för lång, eller om 

problematikens egentliga kärna ligger i ledningsrättshavarens bristande planering 

och/eller samordning? (Samordning analyseras under nästa rubrik i detta kapitel) 

För att sätta frågan om kortare överklagandefrist i något sorts perspektiv så jämförs 

fyraveckorsfristen med hur överklagandetiden ser ut i annan liknande lagstiftning.  

Vad man kan konstera är att fyra veckors överklagandetid, inte på något sätt, är den 
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kortaste överklagandetid som finns utan det finns exempel på kortare. Exempelvis för 

överklagande i plan- och bygglagen så är tiden tre veckor för normalfallet, och ännu 

kortare om det rör sig om enkelt planförfarande.
125

 Vilket visar på att det finns kortare 

överklagandetider på andra liknande förföranden, där skador som drabbar fastigheten 

ofta är av en mer omfattade karaktär och där inlösen av hel fastighet inte är ovanlig. 

Det vill säga, intrånget som kan ske tack vare en fastlagd detaljplan, leder oftare till 

större förändringar för berörda rättighetsägare. I och med att det finns exempel på 

kortare tider i annan liknande lagstiftning gör att en minskning av överklagandetiden 

från 4 till 2-3 veckor inte behöver vara helt främmande. Mer problematiskt är väl 

fallet om man vill minska fristen från 4 till 1-2 veckor. Då är risken stor att en 

fastighetsägare helt kan missa att överklaga, exempelvis om man är bortrest eller helt 

enkelt inte hinner skicka in överklagan.  

 

Men man måste nog vända på problematiken och ställa sig frågande till om 

problemen med ett ledningsprojekt verkligen grundar sig i en tidsbrist på två till tre 

veckor när processen för att få en linjekoncession och en ledningsrätt, kan ta flera år? 

Frågan är om det är så kritiskt i slutskedet av tillståndsprocessen som 

bredbandsbolagen säger, eller är det snarare så som LRF konsult vill hävda, att 

planerings- och samordningsproblemen vid byggnationen är ett svepskäl från 

telekommunikationsbolagen för att inte ta tag i sina problem och istället flytta över 

problemen på markägarna som egentligen inte har med saken att göra.   

En djupare belysning av problemet görs i dagsläget i Björn Bodins rapport.
126

  

 

Viktigt är ju också att titta på vad samhället i stort kan få för fördelar av en ändring, är 

det så att bredbandsleverantörerna vinner på en minskning av tiden så skulle detta 

kunna gynna allmänheten genom minskade kostnader och ökad möjligheter att få 

tillgång till bredband. Samtidigt som en sänkning av överklagandetiden som leder till 

en försämring av fastighetsägarens rättigheter och nytta, inte får ske, om det visar sig 

att problemet ligger hos ledningshavaren. Det kan nämligen aldrig vara så att 

samhället eller den enskilde som får betala notan, för att en privat aktör skall kunna 

tjäna pengar genom att slippa förändra sig och fortsätta utföra projekt på ett 

”felaktigt” sätt. Ett förslag till lösning skulle kunna vara att man inför en möjlighet, 

vid enklare ledningar så som bredband, som går ut på att överklagandeperioden blir 

kortare än fyra veckor. Samtidigt som det innebär att en ledningshavare som väljer 

detta alternativ kan bli tvungen att flytta ledningen, och betala ersättning för den 

skada som eventuellt har uppstått, om det i efterhand visar sig finnas felaktigheter. 

Genom att man tar alternativet med en kortare överklagandetid och de möjligheter till 

ökad vinst som detta innebär, så tar man samtidigt en ökad risk att man skall behöva 

ändra dragningen i efterhand.  

 

Man kan också tänka sig att i undantagsfall kunna slippa en överklagandetid helt om 

det rör sig om en samförläggning av två ledningar, där den ena har genomgått en 

fullgod process med skälig överklagandetid, medan den andra ledningen skulle kunna 

slippa just överklagandetiden. Det skulle röra sig om exempelvis åtgärder där en 

                                                      
125

Plan och bygglagen 5:18 
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 Rapport om markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad, Bodin Björn 
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bredbandsaktör får reda på att en annan aktör håller på att gräva ner en vattenledning 

och man vill samförlägga. Här är återigen ett fall som måste utredas om det är möjligt 

eller ens önskvärt med en sådan regel, den går ju emot fastighetägaren i ett avseende 

men leder kanske till mindre totalt intrång. 

      

Utifrån våra efterforskningar ser vi egentligen inget som tyder på att problemen med 

överklagandetiden är något som andra aktörer än bredbandsaktörerna upplever som 

ett problem. Samtidigt som flera intervjuade parter är av den uppfattningen att 

problemet grundar sig i bredbandsbolagens bristande kompetens inom området.  

 

Med detta sagt finns det också situationer där dialog och samarbete inte är möjlig, det 

rör sig främst då om ideella företag som upprättas i syfte att bygga en ledning som de 

ingående aktörerna bygger för egen skull utan något övrigt vinstintresse än att de vill 

ha tillgång till bredband, så kallade ”byanät”. Där får det anses vara godtagbart att en 

fullgod dialog och fastighetsrättslig vetskap inte finns, då dessa företag endast 

existerar under en viss period i syfte att lösa en ledningsdragning till ett specifikt 

område.  

 

Vi finner det rimligt att sänka överklagandetiden generellt för ett förtida tillträde till 

2-3 veckor beroende på omständigheter. Exempelvis så kan en linjekoncession ses 

som ett sådant fastställande av placeringen som kan liknas vid en fastlagd detaljplan. 

Vilket gör att en jämförelse kan göras med regler som återfinns i PBL. Vilket gör att 

de reglerna som finns i PBL om 2-3 veckors överklagandetid även kan appliceras på 

linjekoncession.  

 

4.1.6 Samordning 

Under arbetets gång har det framkommit frågor kring samordningen mellan olika 

ledingshavare. Vi kommer diskutera varför det ser ut så. 

 

Kompetensbrist? 
LRF konsult uttrycker saken som att det hos många mindre och halvstora 

ledningsbolag, så som exempelvis mindre kraftbolag och bredbandsbolag, finns en 

kompetensbrist (se kap 2.2.5). Helt enkelt finns det inom dessa bolag, inte den 

fastighetsjuridiska kompetensen som egentligen behövs, vilket får till följd att ogiltiga 

avtal och dylikt skrivs. I ett avtal inskrevs exempelvis att om fastighetsägare vill 

överklaga ledningsrätt skulle det göras i en skiljedomstol. Vilket är i direkt konflikt 

med lagstiftningen. Alltså kan det vara så att bristen på samordning egentligen är en 

kompetensbrist hos många aktörer, där de inte planerar inför den markjuridiska 

processen, och på så sätt får en stor tidsbrist när väl arbetet skall sätta igång. 

Uppfattning om brist på fastighetsjuridisk kompetens upplevs också av E.ON. Som 

exempel på detta är bland annat då en förfrågan inkom till E.ON om att sätta upp en 

optokabel i  deras befintliga ledning, samtidigt var det andra bolaget oförstående till 

att ledningsrätt behövdes för denna kabel, samma sak skedde när mastutrymme ville 

utnyttjas i en befintlig mast av en annan aktör. Alltså verkar det finnas en brist hos 

många aktörer gällande fastighetsjuridiken som gör det svårt att få till någon form av 

samordning, eftersom tillträdesprocessen därmed kommer in i ett sent skede av 
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projekten. Därmed uppstår en tidsbrist och tiden till att förhandla och samordna, blir 

därmed begränsad och samordning uteblir. 

 

Bristande dialog mellan ledningshavare? 

Här talar vi om ledningshavare vilket innebär ledningshavare från olika branscher, 

dialog mellan två aktörer i samma bransch skulle vara önskvärd men är troligtvis svår 

att genomföra med tanke på konkurrens. Konkurrens som en anledning till bristande 

samordning analyseras senare. Både LRF Konsult och E.ON uttrycker att de båda 

upplever att dialogen mellan ledningshavare är bristfällig. Utan dialog mellan 

ledningshavare över vad som är på gång, är det givetvis svårt att veta vilka projekt 

som är aktuella, och därmed finns ingen möjlighet till samordning. Istället upptäcks 

nya projekt för sent i processen, och följden blir att möjligheten till samordning 

försämras. Som E.ON uttryckte det: ” de olika aktörerna ofta har olika tidsramar, 

varför samordning då blir svår att få till” (se kap 2.2.6). Tidsramarna är med andra 

ord det viktiga för att en samordning ska kunna göras till en rimlig kostnad. 

Möjligheten att synkronisera tidsramarna blir naturligen mindre ju längre in i ett 

projekt en annan part kontaktar den som tänker genomföra en ledningsbyggnation. 

Därmed borde en bättre dialog mellan ledningshavare leda till att fler gemensamma 

intressen uppmärksammas, och en bättre grund för att samordna projekt skulle uppstå, 

främst genom att tidsrymderna som ledningsrättshavarna har, bättre skulle kunna 

samordnas. 

 

Avslutningsvis tror vi att mycket av den problematik som främst bredbandsbolagen 

upplever, (uttryckt av Björn Bodin se kap 2.2.2), skulle kunna avhjälpas med bättre 

dialog och samordning mellan ledningsrättshavarna. Alltså, att mer information delas 

med varandra, för att på så sätt tidigare i ledningsprocessen komma i kontakt med 

varandra. Därmed skulle färre sådana situationer uppstå som Björn gav exempel på, 

att man en vecka innan en annan ledning skulle påbörjas, bad om ett förtida tillträde 

för att kunna sammanlägga ledningen med det pågående ledningsprojektet. Enligt vårt 

sätt att se på saken, hade sådana situationer lätt kunna avhjälpas genom bättre dialog 

parterna innan, då skulle helt enkelt en ansökan kommit in tidigare. Vidare tror vi att 

bristen på komptens får stora konsekvenser i själva processen och samordningen. 

Eftersom detta leder till att tillträdesfrågan inte på ett naturligt sätt kommer med i 

processen och på så sätt blir eftersatt. I sin tur skulle detta kunna vara en anledning till 

de upplevda problem hos främst bredbandsbolag, som tycker att processen blir 

långsam och tidsödande.  

 

Konkurrens och samordning 

En viktig faktor att belysa, är kopplingen mellan konkurrensen aktörerna emellan, och 

problemen som finns på marknaden. En aktör vill ju gärna inte avslöja alla sina planer 

inför konkurrenter och på det sättet gå miste om marknadsandelar, samtidigt som en 

öppenhet om vad man har på gång skulle kunna vara en del av lösningen på några av 

dagens problem. Ett exempel på ett intressant initiativ idag, är ett forum som heter 

ledningskollen där ledningsbolag frivilligt kan lägga sina projekt, och där andra bolag 
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kan gå in och se vad som är på gång.
 127

 Dock är det kanske lite naivt att tro att alla 

skall börja presentera sina kommande projekt helt öppet och med full insyn, då det rör 

sig om affärshemligheter och slutändan helt enkelt handlar om pengar.  

Men samarbete mellan olika ledningsbolag som har hand om el, vatten, avlopp och 

bredbandsbolag, skulle vara positivit för båda parter, då man sinsemellan inte har 

några konkurrerande intressen utan samarbete skulle enbart gynna dem båda. Dock är 

problemet att kunna begränsa spridningen av informationen svårare, alltså en aktör 

skall inte kunna se vad den andra aktören inom samma bransch har för planer, 

samtidigt som ledningsaktörer som har hand om andra ledningar skall veta vad de 

båda har på gång.   

 

Det enda som kan säga i dagsläget är att, om bättre förutsättningar för samarbete ska 

skapas skulle ett tvång för ledningsbolagen att presentera sina projekt behöva införas. 

Detta kanske är lite drastiskt att rekommendera, men en avvägning kanske behöver 

göras mellan en ökad öppenhet och dess effekter, mot de förslag som i slutändan 

innebär minskade rättigheter för fastighetägare.  
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5 Slutsatser 

En viktig generell slutsats som har gjorts under arbetets gång, är att tvångmässigt 

ianspråktagande inte längre enbart sker för statliga ändamål. Privata aktörer agerar nu 

på marknaden med egen agenda som inte alltid är i allmänhetens intresse. Vi anser det 

därför inte riktigt att den privata fastighetsägaren skall få stå tillbaka på samma sätt 

som för den allmänna nyttan nu när det handlar om företag med egna privata 

intressen. 

 

5.1.1 Förskottsutbetalning 

En större del av den slutliga ersättning bör kunna utgå som förskott i samband med 

tillträdet, dock skall effektivitet både utifrån ekonomiskt så väl som nyttomässigt håll 

beaktas. Ökade handläggningstider och ökade administrativa kostnader är inget som 

önskas med ändringen. Dock bör den enskildes rätt beaktas så att inte rättssäkerheten 

äventyras.  

 

Förslag på ändringar 

Någon lagändring som skulle kunna leda till att mer av den totala ersättningen 

utbetalas som förskott, ser vi inte som nödvändig eller önskvärd. Mer väsentligt är 

snarare att man skall se över rutinerna vid ett intrång på så sätt att den avvägning som 

görs kring förskottet, mer väger in den avträdande partens förlust av rättigheter.  

 

Vad gäller den undre gränsen för förskott, som idag är ganska flytande i sitt begrepp 

FBL 5:30 a 2 st ” Om det ej är uppenbart att den ersättning… blir obetydlig…” 

Anser vi att man bör inför en fast gräns för när en förrättningslantmätare skall behöva 

besluta om ett förskott. Exempelvis likt den som återfinns i FBL 6:6 som uttrycks 

som en procentsats kopplad till prisbasbeloppet. Var gränsen bör gå kan man 

diskutera, men tanken är att man skall slippa handlägga förskott under en viss gräns 

då ett lågt förskott egentligen inte har något direkt värde för någon part. Samt att om 

man inför ett fixerat gränsbelopp, så blir det mer enhetlig bedömning av frågan över 

hela riket. Tanken är att ett högre belopp, än vad som anges i FBL 6:6, bör kunna 

sättas som gräns. Detta då FBL 5:30 a 2 st. behandlar ersättning som kommer att utgå, 

till skillnad från FBL 6:6 där ingen ersättning över huvudtaget kommer att utgå. 

 

5.1.2 Uppräkning enligt KPI? 

Efter att ha studerat förarbetena inför nuvarande rättsordning av ersättningens 

uppräkning, har vi kommit fram till att denna borde ändras. Det baseras främst på att 

nuvarande ordning med en KPI uppräkning främst tillkom för att förväntningsvärden 

och dylikt inte skulle slå igenom i ersättningen för intrånget. Detta anser vi är fel, 

speciellt då lagstiftningen och tankegångarna var intimt sammankopplad med den 

sedan 2010 borttagana presumtionsregeln. Därför är det rimligt att även all form av 

dess inverkan på kringliggande lagstiftning måste anses vara irrelevant. Vi anser 

därför att ett annat index borde användas som på ett bättre sätt tar hänsyn till 

fastigheternas faktiska värdefluktuation sedan tillträdet. 
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Förslag på ändringar 
För att ersättningsprinciperna bättre skall stämma överens med grunderna i ExL, 

nämligen att man inte skall lida ekonomisk skada av att bli exproprierad, anser vi att 

det vore bättre ifall uppräkningen blev kopplad till någon form av fastighetsindex, 

istället för vara kopplad till KPI och referensränta. Då fastighetsvärdena på ett bättre 

sätt motsvarar de prisförändringar som sker på fastigheten, från värdetidpunkt till dess 

att utbetalning sker.  

 

5.1.3 Överklagandetiden 

Det som framkommit under arbetets gång är att tillträdesreglerna i stort sätt upplevs 

som relativt goda. Däremot finns det fortfarande problem, främst i samband med 

utbyggnad av mindre typer av ledningar där ledtiderna mellan plan och utförande är 

kortare vilket gör att den relativt långa process som ledningsrätt innebär, medför 

problem. Detta är något som uppmärksammats, dock har vi genom de intervjuer vi 

gjort fått bilden av att de problem som verkar finnas med tillträdestiden till stor del 

kan bero på bristande planering samt kunskap hos ledningsbolagen, vilket gör att man 

inte är beredd på den process som en ledningsrätt innebär. Egentligen borde inte en 

fyraveckors överklagandetid och definitivt inte en tvåveckors överklagandetid utgöra 

något problem. Problemet borde ligga i att utgångspunkten idag, är att tillträde är 

något man löser när man löst allt annat så som grävtillstånd, entreprenader och dylikt. 

Det måste anses rimligt att dessa ledingshavare istället ändrar sin process och höjer 

sin kompetens på området, istället för att en anpassning av lagstiftningen skall ske 

efter deras nuvarande behov.  

 

Förslag på ändring  

Generellt så anser vi att överklagandetiden bör kunna minska till 2-3 veckor, 

beroende på vad som ligger till grund för markåtkomstbeslutet. Vi anser, dock i 

undantagsfall, att möjligheten skall finnas att få utnyttja det förtida tillträdet utan 

överklagandetid. I åtanke ligger då en situation där en part vill samförlägga en mindre 

omfattande ledning i samband med annan ledningsbyggnation. Denna ståndpunkt 

baseras på att det finns ett reellt behov av sådan lagstiftning, samtidigt som det de 

facto innebär mindre intrång för en fastighetsägare då endast en ledningsbyggnation 

kommer att drabba fastigheten istället för två. Detta gör att möjligheten att inte kunna 

överklaga blir en rimlig rättighetsinskränkning, eftersom möjlighet att överklaga den 

första mer omfattande ledning då tidigare funnits. En ledning till i samma 

ledningsgrav kan inte heller anses i någon högre grad påverka fastigheten mer än att 

det kan komma bli fråga om reparationer i något högre grad. Här kommer 

förrättningslantmätarens ”frihet under ansvar” in, ser man möjligheten till mindre 

intrång, ska kanske den möjligheten, att ta ett beslut om tillträde utan 

överklagandetid, finnas.  

 

Kopplat till lantmätarens frihet under ansvar, är de ledningsprojekt som 

bredbandsbolagen genomför, här finns kanske möjlighet att utnyttja ”på plats 

kunskap” och ge lantmätaren rätten att ta ett beslut om tillträde utan överklagandetid 
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om det anses befogat, men återigen detta får inte gå ut över den enskilde 

fastighetsägarens rättigheter bara för att ett ledningsbolag skall kunna genomföra ett 

projekt.  

 

5.1.4 Ställande av säkerhet hos Länsstyrelsen  

Angående säkerheten som skall ställas hos Länsstyrelsen, skulle en ordning där 

säkerheten sätts till ett fast belopp, och med det minska borgensåttagandet, frågan är 

bara vad detta skulle leda till?  Precis som presenterats i analysen kan det vara så att 

situationen, som idag inte verkar vara direkt problematisk, helt plötsligen kommer att 

få en direkt påverkan på företagens kreditvärdighet. Frågan är möjligen intressant att 

analysera vidare, utifrån ett panträttsperspektiv, men vi lämnar inga direkta 

rekommendationer angående denna fråga. 

 

5.1.5 Samordning 

Vår slutsats angående denna problematik är att många av problemen som främst 

upplevs av bredbandsbolag skulle kunna gå att undvika om bredbandsbolagen hade en 

bättre dialog och samordning med övriga ledningshavare, för att på så sätt veta vad 

som är på gång och på ett bättre sätt samförlägga sina ledningar vilket skulle leda till 

ett minskat behov av ledningsrättsprocesser.  

 

Så det som vi anser att man bör göra är, att bolagen som upplever problem, först se 

över sina egna rutiner och kanske se var man kan börja sammarbeta och föra dialog. 

Och på så sätt se om man kan mildra problemen innan man börjar ifrågasätta hur 

lagen är skriven.    
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