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1 Inledning 
 

Detta examensarbete handlar om möjlighet och begränsningar för att bilda ledningsrätt inom 

detaljplanerat område utan att planen specifikt angivit något utrymme för ändamålet.  

 

Uppsatsen är tänkt att bl.a. undersöka problemet och möjligheten som kan uppstå i ett område 

är man utnyttjat hela byggrätten och där man senare vill anlägga t.ex. en basstation för mobilt 

trådlöst nätverk. Ett exempel på ett sådant tillfälle är då ett företag inom 

kommunikationsbranschen vill bygga en anläggning för trådlös kommunikation på taket av en 

befintlig byggnad. Har man inte i detaljplanen reglerat detta kan ett tolkningsdilemma uppstå. 

 

I vissa situationer kan det vara av allmänt behov att anlägga en kommunikationsanläggning 

inom ett detaljplanerat område trots att man i planen inte lagt ut något utrymme för ledningar 

eller anordningar. Om frågan om ledningar belysts i en plan har man lagt ut 

användningsområdet E eller markreservaten u-, c- eller l-områden för dessa ändamål. När 

detta inte skett, och om en tänkt anordning inte inkräktar på byggrätten inom planområdet, 

uppstår frågan om detta kan vara en liten avvikelse från detaljplanen och därmed möjliggöra 

ett ledningsrättsbeslut. 

 

Jag arbetar själv på en lantmäterimyndighet, men är inte förrättningslantmätare, och har 

diskuterat med kollegor i samband med ansökningar av ledningsrätt inom detaljplanerat 

område, huruvida de är möjliga att genomföra eller ej. Det finns inga rättsfall som fullständigt 

belyser problemställningen och därmed uppstår en osäkerhet kring rättsläget om hur man ska 

hantera ansökningar.  

 

I slutskedet av det här arbetet har dock ett fall avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD) som har stor betydelse för uppsatsen. Ett sammandrag av domen har därför infogats 

mot slutet av uppsatsen och i slutsatserna har den också fått en avgörande roll. 
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1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt för operatörer inom 

elektroniska kommunikationssystem att trygga sina anläggningar inom detaljplanerade 

områden med ledningsrätt, i de fall då detaljplanen inte tydligt tagit ställning till var och om 

en sådan anläggning kan anläggas. Avsikten är också att undersöka vad som kan menas med 

mindre avvikelse från detaljplan i detta sammanhang, eftersom lagen medger mindre 

avvikelse från en detaljplan om inte syfte med planen motverkas. Eftersom det inte avgjorts 

speciellt många fall i högre instanser, om bildande av ledningsrätt som mindre avvikelse från 

detaljplan, kommer uppsatsen även att titta närmre på andra lagar med motsvarande lagtext 

och studera i vilken utsträckning de kan vara jämförbara och relevanta. Här blir även 

funderingar kring vilken betydelse allmänt ändamål kontra enskilt kan ha i sammanhanget. 

 

1.2 Metod och material 

När metod valts för uppsatsen har funderingar kring syften och mål med uppsatsen varit 

avgörande. Metoden som valts innebär att i första hand har undersökta vad lagen säger. När 

den inte gett ett klart besked analyseras vad som sagt i förarbetena till lagstiftningen för att se 

om lagstiftaren övervägt detta. Därefter undersöks vad rättspraxis från domstolarna har 

kommit fram till. Efter det studeras vad man sagt i doktriner i ämnet, vilket tyvärr inte är 

någon större samling. Även handböcker från Lantmäteriet och Boverket har använts för att 

tolka detta problem. I arbetet har även databaser vid Umeå universitet och då främst Karnov 

och Zeteo använts med lagkommentarer och för att leta fram praxis. Lantmäteriets 

rättsfallsregister har också varit användbart. Den inbördes ordningen mellan praxis och 

förarbetena i den svenska juridiska metoden är att de ska värderas lika.
1
 

Eftersom det inte avgjorts många fall som tydligt tar ställning till vad som menas med mindre 

avvikelse från detaljplan i samband med ledningsrätt har det även undersökts om rättsfall med 

hänvisning till andra lagar kan användas analogt för att avgöra frågan. Dessa andra lagar som 

jag anser vara möjliga att överväga om de kan användas är Anläggningslag (1973:1149), AL, 

och Fastighetsbildningslag (1970:988), FBL.  

 

Ledningsrättslag (1973:1144) § 8, AL § 9 och , FBL kap 3 § 2, reglerar alla vad som är 

möjligt göra inom detaljplanerat område och ger möjlighet till mindre avvikelse från 

detaljplan. Paragraferna är dessutom i det närmaste identiska vilket gör att jag anser det vara 

 
1
 Zetterström, 2012 s.59 
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möjligt att dra vissa slutsatser utifrån prejudicerande avgöranden rörande AL och FBL. Det 

finns trots detta en viss osäkerhet i att använda dessa avgöranden analogt främst på grund av 

att ledningsrätt normalt tillgodoser allmänt ändamål, medan exempelvis en anläggning enligt 

anläggningslagen vanligen tillgodoser enskilt ändamål. Allmänt ändamål definieras av att det 

är till för samhället eller en stor grupp eller företag inom samhället. Enskilt ändamål i sin tur 

definieras i det här sammanhanget av att det är till gemensam nytta för ett begränsat antal 

fastighetsägare. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte gå in på värderingar kring äganderättsinskränkningar. Avsikten är 

inte heller att gå in på hur ledningsrättslagen är tillämplig utanför detaljplanerat område. 

Uppsatsen kommer dessutom endast i förbigående, och för att förklara lagen, att gå in på 

andra typer av ledningar än trådlösa kommunikationsanläggningar. För att inte komplicera 

uppsatsen ytterligare kommer inte arbetet behandla andrahandsupplåtelser av ledningsrätt, 

trots att det är en möjlighet för företag inom telekommunikation att samutnyttja områden för 

ledningsrätt. Det skulle vara möjligt att gräva djupare i EU-rättens tillämpningsmöjligheter 

eftersom stor del av ändringarna i lagen inom området de senaste åren beror på olika EU-

direktiv, men även dessa frågeställningar har avgränsats bort. Eftersom direktiven resulterat i 

svensk lag har arbetet begränsats till den svenska lagstiftningen. Inga för uppsatsen relevanta 

domar har hänvisat till några direktiv. 

1.4 Disposition 

Eftersom avsikten med uppsatsen kommer vara att få fram gällande rätt kommer dispositionen 

vara att först förklara de olika begrepp och lagar som berörs. I ett kapitel kommer därför 

förklaras vad som menas med ledningar och ledningsrätten. Därefter beskrivs i nästa kapitel 

plan och bygglagen och då särskilt de planbestämmelser som berör användningsområden och 

markreservat. Ett kapitel kommer att beskriva de lagar och rättsfall som finns inom snarlika 

lagrum. Dessutom analyseras de begränsningar som finns med dessa regler. Det avslutande 

kapitlet kommer att analysera rättsläget och sammanfatta uppsatsen 
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2 Ledningar och ledningsrätt 

Ledningsrätt är rätten att för ledning eller annan anordning utnyttja utrymme inom fastighet 

och är en servitutsliknande rätt.
2
 Den beslutas i första instans av en Lantmäterimyndighet, § 5 

LL. 

2.1 Fast egendom, rättigheter och särskild rätt till egendom 

För att förstå ledningsrätter måste man först förstå ursprunget till de olika typerna av rätt till 

egendom. Eftersom ledningsrätt historiskt sett är en ny företeelse som kan härledas från 

servitut och nyttjanderätt kommer här först en kort förklaring till bakgrunden. Före 

ledningsrättslagens tillkomst 1974 var ledningshavare hänvisade till servitut eller nyttjanderätt 

för att trygga rätten till sina ledningar. 

Rätten till fast egendom har sitt ursprung i den romerska rätten. Denna rätt hade två ben, dels 

en äganderätt och dels övriga rättigheter till fast egendom som var sakrättsligt gällande mot 

tredje man.
3
 Den senare var redan på romartiden omstridd och man ansåg att den borde 

begränsas så att äganderätten inte inskränktes utöver vad som ansågs skäligt i förhållande 

mellan vilken nytta den skapade, jämfört med vilken skada den orsakade.  

Dessa övriga rättigheter var ofta knutna till en fastighet som då fick en rätt att nyttja mark på 

en annan fastighet. Man pratade om en härskande fastighet och en tjänande eftersom man 

ansåg att det orsakade den tjänande fastigheten en form av ofrihet eller slaveri. Dessa fick 

beteckningen servitutes reales.
4 

Man valde att knyta rätten till en fastighet eftersom rätten 

borde följa med äganderätten till den härskande fastigheten. 

Så småningom växte det även fram ytterligare en typ av rättigheter, särskild rätt till egendom. 

Denna kan idag mest liknas vid en form av nyttjanderätt där en person (förvärvaren) ges en 

rätt för personligt behov. Dessa betecknades som servitutes personales.
5
  

I Sverige dröjde det till 1907 innan man fick en lagstiftning som försökte skilja servitut och 

nyttjanderätt. Länge diskuterade man dessa rättigheter men visste inte riktigt hur man skulle 

hantera dem eller skilja dem från varandra. I beredningen till lagen om nyttjanderätt till fast 

egendom (1907:36 s.1) och lagen om servitut (1907:36 s.25) hade bl.a. högsta domstolen 

 
2
  Larsson, Synnergren, 2015, s.71. 

3
     Nilsson, Sjödin, 2003, s.18 

4
  Nilsson, Sjödin, 2003, s.19 

5
  Nilsson, Sjödin, 2003, s.19 
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diskussioner om gränsdragningens betydelse.
6
 Vissa ansåg att servitut i det närmaste var att 

likna vid äganderätt medan andra ansåg att det snarare var en variant av nyttjanderätt. I lagen 

definierade man dock inte begreppen trots det förarbetena kommit fram till. Denna diskussion 

fanns dessutom med redan inför 1734 år lag, men då skapades inget lagstöd för rättigheter.
7
  

Efter drygt 150 års lagstiftningsarbete ersattes Jordabalken från 1734 med en ny Jordabalk 

1972. I denna infördes bestämmelser om nyttjanderätter och servitut. Den grundläggande 

skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt är i den svenska rätten precis som i den romerska 

att härskandet till servitut är knutna till en fastighet till skillnad mot nyttjanderätt där 

härskandet är knutet till person. Man skiljer dessutom på om rättigheten tillkommit genom 

avtal (avtalsrättighet) eller beslut av lantmäterimyndighet eller domstol (officialrättighet).  

Både nyttjanderätter och servitut kan tillkomma genom avtal och förrättning. Det är dock 

ganska sällsynt med officialnyttjanderätter. Dessa har då oftast tillkommit genom 

expropriation. Nu när vi sett de historiska kopplingarna ska vi gå vidare till nästa del som 

kommer att vara en jämförelse mellan ledningsrätt, nyttjanderätt och servitut. 

2.2 Jämförelse mellan olika upplåtelseformer  

I samband med införandet av nya Jordabalken 1972 introducerades även ledningsrätt som 

begrepp i och med ledningsrättslag (1973:1144). Innan dess hade man använt sig av 

avtalsservitut eller avtalsnyttjanderätter för att trygga sina ledningar vilket hade sina risker. I 

vissa situationer kan dessa nämligen upphöra att gälla vilket knappast är önskvärt för den som 

vill ha sina dyra ledningar och anläggningar tryggade med rättigheter.  

 

Det var från början framför allt två olika aktörer med ledningar som gick över ett stort antal 

fastigheter. För att ett servitut ska kunna bildas till förmån för en fastighet krävas att den nytta 

som den har överväger den belastning som servitutet orsakar den belastade fastigheten. Det 

var elkrafts bolag, som hade fastigheter som kunde knytas till rättigheten och då fick servitut, 

medan Televerket som inte hade samma möjlighet att knyta rättigheten till en fastighet och 

istället skapade nyttjanderätter.  

 

När det gäller ledningsrätter påminner dessa om servituten genom att förmånen kan knytas till 

en fastighet och att de kan upplåtas för all framtid. Samtidigt liknar de nyttjanderätter genom 

 
6
  Nilsson, Sjödin, 2003, s.21 

7 
Nilsson, Sjödin, 2003, s.20 
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att förmånen kan innehas av en person (fysisk eller juridisk). Enligt JB kap. 7 § 5, är avtal 

som upplåts till längre tid än 50 år för andra nyttjanderätter än tomträtter inte bindande från 

tiden då avtalet slöts 

 

Om man tittar tillbaka på de andra rättigheterna som kan användas för att trygga ledningar för 

ledningshavarna så liknar ledningsrätten officialrättigheterna genom att de endast kan skapas 

genom en lantmäteriförrättning eller ett domstolsbeslut, Ledningsrättslag § 5. Ledningarna 

blir via ett officiellt förfarande bättre skyddade vid t.ex. en exekutiv försäljning av tjänande 

fastigheter än då man endast tryggat dem med hjälp av avtal som skrivits in i 

fastighetsregistret.  

 

Avtalsrättigheterna skyddas dock bättre idag, genom ändringar i Utsökningsbalken kap. 12 § 

33 och § 39, än innan Ledningsrättslagens tillkomst.
8
 Dock gäller fortfarande att Kronofogden 

vid en exekutiv auktion måste förbehålla avtalsrättigheter om dessa inte inskrivits med bättre 

rätt än exekutionsfordringarna för att dessa ska gälla mot ny ägare till fastigheten, JB 7:16 1 

st. Vid exekutiv auktion värderas den inbördes ordningen för inskrivna rättigheter, dvs. både 

ekonomiska fodringar och rättigheter att nyttja fast egendom, efter inskrivningsdatumen. En 

äldre rätt ger alltså företräde gentemot en nyare.
9

 Dessa datum är inskrivna i 

fastighetsregistret.  

 

Avtalsrättigheter påverkas även av olika typer av fastighetsbildningsåtgärder. Avstyckning, 

klyvning och sammanläggning anses vara ofarliga för dessa rättigheter, JB kap.7 § 27, men 

fastighetsregleringar kan få stor betydelse.
10

 Eftersom utgångspunkten är att dessa rättigheter 

upphöra att gälla i det överförda området, JB kap. 7 § 29 2 st., måste lantmätare förordna 

rättigheten för att den ska gälla i den mottagande fastigheten. Vilket innebär att 

rättighetsinnehavaren blir sakägare i dessa förrättningar och måste tillvarata sina rättigheter. 

Detta gäller endast de rättigheter som är inskrivna i fastighetsregistret. Så inför att 

förnyelselagen (2013:488), tidigare kallad preklutionslagen, träder ikraft 2018-07-01 måste 

alla rättighetshavare undersöka om deras ledningar som är inskrivna tidigare än 1968-07-01 

fortfarande behövs och anmäla detta till Lantmäteriet för att rättigheten ska vara fortsatt 

 
8
   Larsson, Synnergren, 2015, s. 141. 

9
  Larsson, Synnergren, 2015, s. 141 

10
  Larsson, Synnergren, 2015, s. 142 
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inskrivna. Orsaken till den nya lagen är att det finns mängder med rättigheter som saknar 

betydelse för förmånstagarna eller som är väldigt oklara i sitt syfte
11

. Dessa inskrivningar gör 

att förrättningar kan ta extra tid med ökade kostnader för sökande
12

. 

 

Servitutsrätten innebär inget absolut ianspråktagande av ett område. Skulle avtalet innebära 

ett sådant totalt ianspråktagande handlar det istället om en nyttjanderätt även om avtalet är 

skrivet som servitut. En nyttjanderätt kan aldrig upphävas genom en lantmäteriförrättning. 

Ska en nyttjanderätt upphävas måste det ske genom avtal, Nytt juridiskt arkiv (NJA) 1983 

s.292. Det finns dock ett tillfälle då man i en fastighetsreglering kan ta bort en nyttjanderätt 

som tillkommit genom expropriation om det kan konstateras att den är uppenbart onödig, FBL 

kap.5 § 34a. 

 

Att ledningshavare måste bevaka sina avtalsrättigheter innebär dessutom en kostnad som man 

slipper om en ledningsrätt bildats i stället. När en avtalsrättighet skrivits in i fastighetsregistret 

minskar rättighetshavarens behov av bevakning av sin rättighet men eftersom dessa inte läggs 

in i registerkartan är det bara rättighetshavaren som har en exakt bild av dess läge, medan en 

ledningsrätt läggs in i registerkartan.  

 

En intressant aspekt på hur förmånsrollen beslutas i en förrättning är att om en fysisk eller 

juridisk person innehar en sådan förmån så innebär det att ledningen och ledningsrätten blir 

lös egendom medan om förmånen knyts till en fastighet så blir det tillbehör till fast egendom. 

Eftersom det numer är möjligt med andrahandsupplåtelser, nyttjanderätt, i ledningsrätt kan 

detta vara stor skillnad eftersom nyttjanderätt till lösegendom saknar svenska rättregler.
13

 Man 

blir då hänvisad till avtalslagen. Det går dessutom inte att låta skriva in en nyttjanderätt i lös 

egendom, medan man enligt jordabalken kap. 7 § 10 får inskriva en nyttjanderätt i fast 

egendom. Eftersom det inte finns något svenskt ledningsrättsregister utan att dessa finns med i 

fastighetsregistret, syns inte nyttjanderätterna där förmånen är en person i något officiellt 

register.  

 

 
11

 Prop. 2012/13:76 s.14    

12
  Prop. 2012/13:76 s.13 

13
  SOU 2002:83 s.72 
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En annan fördel med att bilda ledningsrätt i stället för servitut eller nyttjanderätt är att man 

kan hantera det som en sammanhållen enhet i stället för att man upprättar ett avtal med varje 

enskild fastighetsägare. Dessutom går det även att anlägga ledningsrätten över fastigheter som 

ägs av ledningsrättshavaren själv, vilket möjliggör en sammanhållen enhet och inte en massa 

små enheter.
14

 

 

För att en ledningsrätt ska upphöra krävs precis som vid dess upprättande ett 

förrättningsbeslut, Ledningsrättslag § 33. Ledningsrätten tillkommer den som äger ledningen. 

Vid en försäljning av en ledning ska även ledningsrätten föras över till köparen, LL § 35.
15

 

 

2.3 Inledande bestämmelser 

Vad säger då lagen om ledningsrätt: Som vi sett tidigare definieras Ledningsrätt i LL § 1.  

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

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

förrättning. 

 

I LL § 2 definieras vilka typer av ledningar som kan upplåtas med ledningsrätt.  

”1.ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän 

svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande 

ändamål,” 

Av hela § 2 kan man se en gemensam nämnare, nämligen att syftet ska vara ett allmänt behov 

eller ändamål. 

 

”En ledningsrätt omfattar, enligt vad som bestäms vid förrättningen, befogenheten att inom 

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

anordning. På begäran av ledningsrättshavaren får det beslutas att ledningsrätten ska höra till 

ledningsrättshavarens fastighet eller inskrivna tomträtt. Om en tomträtt gäller i fastigheten och 

har skrivits in, upplåts ledningsrätt i tomträtten. Det som sägs i denna lag om fastighet och 

fastighetsägare ska i fråga om ledningsrätt i en tomträtt avse tomträtten och tomträttshavaren” 

 

 
14

  Larsson, Synnergren, 2015, s. 79 

15
  Larsson, Synnergren, 2015, s. 147 
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Av andra stycket LL § 2, framgår att en anordning som ingår i ett elektroniskt 

kommunikationsnät för allmänt ändamål, men som inte utgör en ledning, ska anses vara 

ledning enligt Ledningsrättslagen. Till anordning som omfattas av bestämmelsen kan nämnas 

telestationer, basstationer, radiostationer och radiolänksstation. I anordning räknas i det 

sammanhanget såväl den tekniska utrustningen som åstadkommer den elektroniska 

kommunikationen, som master, skåp byggnader m.m. som är absolut nödvändiga för den 

tekniska utrustningens funktion. Det finns inget hinder mot att betrakta anordning som en 

självständig enhet som kan upplåtas med ledningsrätt.
16

 

 

Man delar in ledningsrätter i två kategorier. Dels nyttighets- och avloppsledning där intrånget 

är ringa i jämförelse med nyttan. Dels ledningar av allmänt intresse. Teleledningar tillhör 

kategorin som kräver allmänt intresse.
17

 Detsamma borde kunna sägas om elektriska 

kommunikationsnätverk. Man kan fundera över skillnaden mellan allmänt behov och allmänt 

intresse. Ledningsrättslagen påtalar ett allmänt behov medan man i förarbeten och i plan- och 

bygglagen har påvisar att det bör vara av ett allmänt intresse. Ledningsrättslagen innehåller 

regler som ska skydda allmänna intressen. En av de reglerna är LL § 8. 

 

Eftersom ledningsrättslagen är en tvångslagstiftning skall den tillämpas strikt, vilket 

tydliggörs av Högsta domstolen (HD) i ärendet Ö 956-03. I domen hänvisas bl.a. till artikel I i 

första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. I kapitel 2.4 återkommer vi till denna dom. 

2.4 Elektroniska kommunikationsnät 

I detta avsnitt ska vi se om ledningsrättslagen är tillämplig när det handlar om trådlösa 

elektroniska kommunikationsnät. Vi börjar med den lagliga definitionen av elektroniska 

kommunikationsnät som återfinns i Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation § 7 st. 6.  

”System för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt 

passiva nätdelar och andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller 

radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av 

vilken typ av information som överförs. ” 

 

Basstation är inom bland annat mobiltelefoni den fasta enhet som en mobil radiosändare 

ansluter till. Antingen förmedlar basstationen vidare signalen till en annan trådlös enhet eller 

 
16

 Larsson, Synnergren, 2015, s.78 

17
 SOU 1972:57 s.43 
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så skickar den vidare signalen trådbundet till ett stamnät.
18

 En basstation består av en mast 

och tillhörande teknisk utrustning.
19

 

 

I Högsta domstolens beslut, som avgjordes 2004-06-07, kom man fram till att det inte var 

möjligt att bilda ledningsrätt för telekommunikationsstation utan ledning med fast förbindelse 

med det övriga nätet.
20

 Lagstiftaren var dock redan på väg att ändra lagen som trädde i kraft 

knappt två månader senare, 2004-08-01. I den nya lagtexten infördes då ett andra stycke till 

LL § 2 som säger att ”en anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för 

allmänt ändamål men som inte utgör en ledning ska vid tillämpning av denna lag anses som 

ledning enligt första stycket 1.” Ändringen innebär att det inte längre behövs någon fast 

förbindelseledning för att en sådan station ska kunna omfattas av ledningsrätt.  I Lagrådets 

yttrande kallar man ändringen för ”ett slags trolleribestämmelse” men godtog ändå den.
 21

 

Paragrafändringen innebär att det numer är fritt fram att bilda en ledningsrätt för en basstation 

inom ett elektroniskt kommunikationssystem utan någon fast förbildelse med övriga nätet. I 

förarbetena till lagändringen ansåg man till en början med att det inte skulle behövas någon 

sådant tillägg eftersom man ansåg att lagen inte innehöll någon definition av begreppet 

ledning och var så gammal att man inte kunde förutsett teknikutvecklingen,
22

 men i 

slutbetänkandet var den med ändå med hänvisning till att HD beslutat pröva frågan enligt då 

gällande lagtext.
23

 

2.5 Villkor för att upprätta ledningsrätten 

Nästa steg blir då att titta på villkoren som sätts för att bilda ledningsrätt. Villkoren återfinns i 

LL §§ 6-11. Här skiljer man mellan lämplighetsprövning och intresseavvägning. Enligt LL § 

6 får inte ledningsrätt upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller 

olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar som 

kan vinnas genom den. Lämplighetsprövningen innebär i detta sammanhang att 

Lantmäterimyndigheten ska göra en bedömning om projektet kan göras lämpligare på annat 

 
18

 [https://sv.wikipedia.org/wiki/Basstation] 
19

  Prop. 2003/04:136 s.12 

20
  NJA 2004 s. 336 

21
  Prop. 2003/04:136 s.56 

22
  SOU 2002:83 s.73-74. 

23
  SOU 2004:7  s.191. 
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sätt än det som sökande har ansökt om.
24

 Villkoren enligt denna paragraf är dispositiva vilket 

framgår av LL § 14. Enligt LL § 6a gäller inte § 6 om ledningsrätten ska upplåtas inom 

område med detaljplan där man lagt ut områden för ledningsändamål. Paragraf 7 säger att 

ledningsrätten inte får strida mot säkerhetsaspekter för ledningens framdragande.  

 

Den för denna uppsats viktiga § 8 säger ” Inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid med planen eller 

bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre 

avvikelser göras.” ”Upplåtelse av ledningsrätt inom område med fastställd generalplan eller 

med stadsplan, tomtindelning eller byggnadsplan skall stå i överensstämmelse med planen. 

Detta innebär inte bara att fastställda planlinjer skall följas utan också att ledningens 

sträckning skall vara förenlig med de synpunkter som ligger till grund för planen.”
25

 

 

Ytterligare ett villkor är värt att nämnas i detta sammanhang. Enligt § 10 får man inte bilda 

ledningsrätt om det uppkommer någon olägenhet av betydelse ur allmänt intresse. Paragrafens 

andra stycke säger dock att om ledningsrätten är till nytta ur allmän synpunkt gäller inte första 

stycket.  

 

Det finns dock inget krav på att sakägarna måste vara överens för att man ska kunna upplåta 

en ledningsrätt och enligt NJA 2013 s. 795 konstaterar HD att lagen inte heller ställer något 

krav på att ledningshavaren först försökt göra en överenskommelse med markägarna, även om 

man ansåg att det borde vara mer praktisk att först försöka nå en överenskommelse. 

  

 
24

  Larsson, Synnergren, 2015, s.84. 

25
  Prop. 1973:157 s.34. 
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3 Plan och bygglag 

Det är kommunerna som styr planläggningen inom landet. Man säger därför att det finns ett 

kommunalt planmonopol. Det beror på att man anser att planläggningen av mark är något som 

ska kontrolleras av politiken på lokal nivå, till skillnad från fastighetsbildningen som står 

utanför direkt politiskt inflyttande. Inom planlagt område påverkar planläggningen och 

fastighetsbildningen varandra, så totalt utan politiskt inflytande är inte fastighetsbildningen. 

Man anser ändå att Lantmätaren är suverän i sitt beslut, och en lantmäteriförrättning är som en 

första domstolsinstans. Fastighetsbildningsbeslut liksom planbeslut överklagas till Mark och 

miljödomstolarna.  

 

Det är i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som reglerna kring planläggning av mark, och 

byggandet återfinns.  

 

Vid planläggning av mark skiljer man mellan detaljplaner och områdesbestämmelser. Det 

finns även övergripande planering så som regionplaner och översiktplaner, dessa är dock inte 

intressant för detta arbete. Områdesbestämmelserna har normalt inte så hög detaljstyrning att 

de visar var det är tillåtet att placera ledningar. Dessutom kan de endast tillämpas på befintlig 

bebyggelse. Enligt PBL kap. 4 § 42 får kommunen med områdesbestämmelser endast reglera 

grunddragen för markens användning och användning och utformning av mark för gemensam 

användning. För att avgöra möjligheten att bilda ledningsrätt inom planlagt område kan vi 

därför koncentrera oss på områden med detaljplan. Därför kommer nästa avdelning handla om 

reglerna för detaljplaner. 

 

3.1 Detaljplanering 

När en detaljplan upprättas är syftet dels att reglera förändringar av markanvändning och 

bebyggelse, dels att reglera bevarande eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden.
26

 Som 

tidigare nämnts är detaljplanering en kommunal angelägenhet, där statens roll (i form av 

länsstyrelse) är av en rådgivande och kontrollerande funktion. Den kontroll som staten ska 

göra är bl.a. att bevaka riksintressena.
27

 Detta innebär att så länge kommunen följer 

regelverket och riksintressena kan kommunen själva styra innehållet och funktionerna i 

planen.  

 
26

  Adolfsson, Boberg, 2015, s.27 

27
  Adolfsson, Boberg, 2015, s.25 
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Regelverket styrs av framför allt plan och bygglagen och miljöbalken. Även andra lagar så 

som t.ex. väglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen 

påverkar utformningen av detaljplanerna. 

 

Avsikten med en detaljplan är att ange förutsättningar för hur ett område ska utvecklas. 

Planen ger även en exploatör en garanti under en period om minst 5 år och högst 15 år från 

laga kraftdatumen, att få genomföra sitt projekt. Även efter denna genomförandetid gäller 

planen, men garantin att få bygglov för en ansökan upphör då. 

 

En detaljplan ska ha ett visst innehåll och en viss utformning. Till planen ska det finnas 

plankarta och bestämmelser. Dessa ska visa syftet med hur områdena i planen ska användas.  

Dels kan den ange vilka ytor som ska användas för bebyggelse eller anläggning, så kallad 

kvartersmark. Med kvartersmark menas all mark som inte är allmänplats eller vattenområde. 

För kvartersmark ska detaljplanen alltid ange vilken användning som tillåts, t.ex. bostad, 

handel och kontor. Planen ska också visa om ett visst område ska kunna användas av 

allmänheten, så kallad allmänplatsmark. Allmänplatsmark kan handla om t.ex. vägar, parker 

eller torg. Kvartersmark är enskilt intresse medan allmänplatsmark är allmänt intresse. 

Detaljplanen ska också redovisa vattenområden. Dessa är de obligatoriska bestämmelserna 

och återfinns i PBL kap. 4 §§ 2, 5, 7 och 21. 

 

Bestämmelserna återfinns normalt på plankartan men kan också vara ett eget dokument. Det 

finns tre olika kategorier av planbestämmelser. I botten finns användningsbestämmelser som 

anger vad marken ska användas till.
28

Ovanpå användningsbestämmelserna ges 

egenskapsbestämmelser, som anger hur marken, byggnad eller anläggning ska användas, 

utformas och utföras.
29

 Dessutom finns det administrativa bestämmelser som fastställer rent 

generella begränsningar, vanligen gällande för hela planområdet.
30

 Exempel på administrativa 

bestämmelser är planens genomförandetid eller om planen upphäver en fastighetsplan. 

 

 
28

  Adolfsson, Boberg, 2015, s.133 

29
   Adolfsson, Boberg, 2015, s.133 

30
  Adolfsson, Boberg, 2015, s.133 
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Dessutom finns det möjlighet att skapa frivilliga bestämmelser, PBL kap. 4 §§  6, 8, 11, 12,  

som kommunen får författa. Sådana bestämmelser kan reglera egenskaper som tillåts eller 

begränsas inom områdena. Det kan handla om hur hög en byggnad får vara eller hur många 

våningar som tillåts. Man kan även besluta om hur stor andel inom området som tillåts 

bebyggas och hur nära fastighetsgränsen man får bygga. Bland de frivilliga bestämmelserna 

återfinns områden utlagda för ledningar och kommunikationsanläggningar, så kallade 

markreservat, PBL kap. 4 § 6, dvs. mark som reserverats inom kvartersmark eller allmänplats, 

för allmänt ändamål i enlighet planen.
31

 Det bör påpekas att markreservat inte ger någon 

automatisk rätt att nyttja områden, utan detta måste säkerställas genom en 

lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten ska inte, under planens genomförandetid, pröva 

om fördelarna överväger de olägenheter och kostnader (båtnad) inom ett markreservat i 

detaljplan, eftersom det redan ska vara prövat i planen, LL §§6, 6a. 

 

Till en detaljplan ska det också finnas en beskrivning av planen. Denna har inte samma 

rättverkan som plankartan eller bestämmelserna, men eftersom den innehåller huvudsyftet 

med planen blir den intressant med tanke på hur man ska förhålla sig till mindre avvikelser 

från planen. Med syfte i detta sammanhang menas sådana omständigheter som inte framgår av 

plankartan eller bestämmelserna.
32

 Naturligtvis kan syftet framgå av plankartan och 

bestämmelserna, men i de fall då det inte klart framgår av dessa handlingar får man titta i 

planbeskrivningen. 

 

När man kommer fram till genomförandet av en detaljplan ska det grunda sig på 

planbeskrivningen, avvikelser är dock tillåtna om syftet med planen inte motverkas eller att 

genomförandet saknar grund i planbeskrivningen. I PBL kap. 6 finns reglerna som styr 

plangenomförandet för allmänna platser när kommunen är huvudman. Innehållet i 

planbeskrivningen regleras sedan av PBL kap. 4 §§ 31, 33.  Plangenomförande är, utöver 

åtgärderna inom kvartersmark, åtgärder som inlösen av mark, anläggning av gator, parkmark, 

anordning av vatten och avlopp, fastighetsbildning och finansiering.  Allt som behöver 

åtgärdas för att genomföra en detaljplan regleras dock inte i Plan och bygglagen, här regleras 

bara kommunens rättigheter och skyldigheter. Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 

ledningsrättslagen är exempel på andra som styr planprocessen, men det finns många fler. 

 
31

  Adolfsson, Boberg, 2015, s. 116 

32
  Adolfsson, Boberg, 2015, s. 95 
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Detaljplanering är en omfattande process som berör många delar av samhället och en plan kan 

ta flera år att ta fram och genomföras.  

3.2 Områden uttagna för ledningsändamål 

Vissa områden i detaljplaner har som vi sett i föregående kapitel lagts ut som markreservat för 

olika ändamål. Dessa bestämmelser kan illustreras av att man i planen lagt ut områden för 

markreservat inom kvartersmark med beteckningarna u- för underjordiska ledningar, l- för 

luftledningar, h- för energianläggningar, x-, z-, t- för trafik och väganläggningar samt c- för 

elektroniska kommunikationsanläggningar. Det ska tilläggas att det bara finns riktlinjer från 

Boverket på hur bestämmelser ska redovisas i en detaljplan, även om det är vanligt att 

riktlinjerna följs. Möjlighet att lägga ut markreservat för elektroniska 

kommunikationsanläggningar infördes i och med nya Plan och Bygglagen. En större 

anläggning som en basstation är dock inte lämplig att lägga ut som markreservat utan här bör 

man ange en egen användningsbestämmelse vilken bör betecknas med E- i planen.
33

 

En planbestämmelse eller ett markreservat ger ingen automtisk rätt att använda marken för 

ändamålet utan detta måste tryggas genom avtal med markägaren eller genom 

lantmäteriförrättning. Vill man i planen säkerställa att en rättighet kommer på en viss plats, 

måste man i planen införa fastighetsindelningsbestämmelser. Dessa har då egenskapen att 

lantmäteriet måste följa dem och inte får göra ens mindre avvikelser och att man för att 

genomföra planen måste ansöka om lantmäteriförrättning. Innan plan och bygglagens 

tillkomst gjordes fastighetsplaner för att säkerställa samma sak. Ännu tidigare kallades dessa 

tomtindelningar. 

Det har tidigare inte funnits någon gemensam standard för hur man betecknat användnings- 

och egenskapsområden. De flesta kommuner har följt Boverkets rekommendationer men när 

det inte räckt till så har man ”hittat” på egna lösningar, vilket inte underlättar för sökande och 

för de som tolkar planen i efterhand. 

  

 
33

  Adolfsson, Boberg, 2015, s. 187 
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4 Motsvarande lagstiftning i andra lagar 

Eftersom få domslut avgjorts som är prejudicerande för detta arbete, har även andra lagar 

analyserats för att se om lagstiftningen kan vara tillräckligt lika, för att domslut enligt dessa 

lagar ska kunna ge vägledning. Orsaken till att denna koppling till andra lagar, är att 

ordlydelsen i LL § 8 är så gott som identisk med FBL kap. 3 § 2 och ANL § 9. I dessa lagar 

säger lagstiftaren att fastighetsbildning/ledningsrätt/gemensamhetsanläggning inte får 

ske/inrättas i strid med detaljplan, men att mindre avvikelse får ske/inrättas om syftet med 

planen inte motverkas.  

 

Det som i viss mån kan motsäga en koppling mot fastighetsbildningslagen är att förhållandena 

på marken ibland kan vara sådana att en ledningsrätts optimala inpassning inte är helt förenlig 

med gällande plan och dess bestämmelser.
34

  

 

Det finns trots det en stark koppling till fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, därför 

kommer här en presentation på hur domstolarna avgjort frågor om mindre avvikelse från 

detaljplan, i överklagade förrättningar enligt dessa lagar.  

4.1 Ett urval av relevanta rättsfall angående FBL: 

I ett fall från HovR västra Sverige, Ö 4966-04 som handlade om gränsers förhållande till 

mindre avvikelse från detaljplan. Här ville sökande fastighetsreglera mark längs ett vattendrag 

till sin fastighet. Den större delen av regleringen stämde med detaljplanen men ett mindre 

område var i den gällande detaljplanen utlagt som special område för sjöbodar. Lantmäteriet 

genomförde förrättningen med hänvisning till att det rörde sig om en mindre avvikelse. Både 

fastighetsdomstolen och hovrätten var dock av meningen att regleringen skulle motverka 

områdets speciella karaktär och skulle därför undanröjas. 

 

När det gäller mindre avvikelse från detaljplan ska det inte tolkas från absoluta tal och mått.
35

 

Undantagsbestämmelsen i FBL kap3 § 2 ska dessutom tillämpas restriktiv, där även andra 

omständigheter än arealen ska vara med i bedömningen.
36

 

 

 
34

  Prop. 1973:157 s.33-34. 

35
  RÅ 1990 ref.53 II. 

36
  NJA 1984 s.60. 
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MÖD fastställde i målet F8184-14, en av lantmäteriet inställd förrättning, där ansökan varit 

att via fastighetsreglering bilda servitut över grannfastigheten. Enligt detaljplanen för området 

fanns inga bestämmelser som tillät ledningar och dessutom skulle dessa ledningar minska 

byggrätten på den belastade fastigheten. MÖD fann att grannfastigheten efter en sådan 

reglering i mindre utsträckning skulle vara lämplig för sitt ändamål och att förmånsfastigheten 

hade möjlighet att lösa frågan inom den egna fastigheten. 

 

Den slutsats som skulle vara möjlig att dra av detta fall är att det inte går att genomföra en 

förrättning om det påtagit försvårar en ändamålsenlig användning av fastigheten. 

4.2  Ett urval av relevanta rättsfall angående AL 

Tyvärr för uppsatsens syfte har det endast avgjorts ett rättsfall med någorlunda koppling mot 

AL § 9, inom relevant tidsperspektiv. 

 

På Storholmen i Lidingö kommun beslutade lantmäteriet om en gemensamhetsanläggning för 

vatten och avlopp. Området omfattades av en detaljplan som inte på ett klart sätt medgav en 

gemensamhetsanläggning. Ägarna till fastigheterna x och y överklagade bl.a. med hänvisning 

till att anläggningen var planstridig och att det inte var väsentligt för fastigheterna att 

medverka. Ärendet gick så tills slut upp till MÖD, F 6231-12, för avgörande. Mark- och 

Miljööverdomstolens bedömning var att det inte entydigt reglerades i planen vilken 

upplåtelseform som skulle användas för lösningen av va-frågan. Planen var öppen för både 

enskilda lösningar och gemensamma. Domstolen menade att det inte i planen fanns 

bestämmelser som medgav en gemensam lösning men det fanns inte heller något i planen som 

gjorde att en anläggning kunde strida mot den. Till slut blev avgörandet dock att fastigheten y 

var tvungen att vara med i gemensamhetsanläggningen medan fastigheten x slapp p.g.a. att 

den var obebyggd och att den troligen skulle förbli så inom överskådlig framtid. Därför 

ansågs det inte vara av väsentlig betydelse för x att delta i anläggningen.  

 

Vad som kan sägas om detta fall är att det inte behöver finnas något i planen som antyder att 

en anläggning ska göras men det får inte finnas något som motsäger att den anläggs. 
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5 Avslutande analys/diskussion/sammanfattning 

Trots att utgångspunkten i uppsatsen har varit att ta reda om det är möjligt att bilda 

ledningsrätt inom detaljplanerat område, utan att det finns någon planbestämmelse som 

medger det, kommer först en kort sammanfattning av hur en plan skulle sett ut som tillåter 

ledningsrätt för ett elektroniskt kommunikationsnät.  

 

Om man vill tillåta anläggning av en ny basstation inom ett område med en antagen detaljplan 

som upprättats enligt nya PBL, ska planen ha ett användningsområde märkt med E. Vill man 

däremot inom kvartersmark, bygga en mindre anläggning bör planen ha ett egenskapsområde 

märkt med c. Finns inget av dessa, blir frågan om en påtänkt anläggning kan bedömas som en 

mindre avvikelse från planen och då spelar syftet med planen en avgörande roll. Det är endast 

planer skapade enligt nya PBL där det är möjligt att dessa bestämmelser finns. Därför 

kommer frågan om mindre avvikelse förbli ett vanligt ställningstagande under översiktlig 

framtid. 

 

Den avgörande punkten blir annars om vad som menas med mindre avvikelse från detaljplan. 

I proposition om följdlagstiftning till äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) hänvisar man om 

ändringar i LL, till sina lagkommentarer till ändringen i fastighetsbildningslagen.
 37

  Detta 

bekräftar det nära sambandet mellan FBL, AL och LL. Eftersom det efter införandet av ÄPBL 

inte längre kan ges dispens från planbestämmelser har lagstiftaren fått införa 

undantagsbestämmelser i anslutning till huvudreglerna i AL, LL och FBL.
38

 Undantag som 

medges enligt PBL, gäller även vid prövning enligt AL.
39

 I FBL har man endast tagit upp 

frågan om mindre avvikelse, genom att nämna att planen inte får motverkas, vilket inte var 

fallet tidigare. Eftersom man inte närmre beskriver vad man menar med mindre avvikelser får 

vi gå tillbaka till vad som sagt vid tillkomsten av ledningsrättslagen.
40

  

 

I sin ursprungliga lydelse till LL § 8 hade kommunerna vetorätt vid bildande av ledningsrätter 

inom planlagt område för gatumark m.m. Det fanns dessutom en möjlighet för en länsstyrelse 

att ge dispens för avvikelser mot gällande plan om byggnadsnämnden tillstyrkt det. Denna 

 
37

  Prop. 1985/86:90 s.164 

38
  Prop. 1985/86: 90 s.147. 

39
  NJA II 1974 s.26 ff. 

40
  SOU 1972:57 s. 60-62. 
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dispens möjlighet försvann med införandet av ÄPBL. I utredningen till ledningsrättslagen 

understöks att även en förrättningslantmätare hade möjlighet att i några undantagsfall göra 

smärre avvikelser från planen. Den bestämmelsen ska användas med försiktighet och att 

utredningar ska ske i samråd med berörda myndigheter.
41

 I specialmotiveringarna till lagen 

står bl.a. ”kravet på planöverensstämmelse inte innefattar krav på att en lednings sträckning 

alltid ska ha uttryckligt stöd i planen. Det får anses tillräckligt att sträckningen stämmer med 

de intentioner som ligger bakom planen. Om sträckningen, trots att sådan överenstämmelse 

föreligger, ändå strider mot någon detaljbestämmelse i planen, kan en tillämpning av 

undantagsbestämmelserna i tredje stycket komma i fråga.” Ytterligare en kommentar i 

specialmotiveringen är värd att återges ”att möjligheterna till att avvika från plan bör 

användas med försiktighet. Avvikelse bör ske endast om det är klart att intentionerna bakom 

planen inte motverkas. Givetvis bör samråd ske med planmyndigheterna innan avvikelse görs. 

Det bör inte komma i fråga att förrättningsmyndigheten beslutar om avvikelse i strid mot 

planmyndigheternas uppfattning”.
42

 

 

En annan fråga blir om hur en lantmäterimyndighet eller en domstol ska ställa sig till en 

ansökan eller ett överklagande, där man vill anlägga ledningsrätt med en antenn till ett 

elektroniskt kommunikationssystem, på taket av en befintlig byggnad och där hela byggrätten 

är utnyttjad, dvs. inom kvartersmark men utan markreservat. Motverkar detta syftet med 

planen? Ledningsrätten upplåts för all framtid vilket påverkar en framtida planläggning av 

marken även sedan byggnaden där basstationen uppförts rivits eller på annat sätt försvunnet. 

Ledningsrätten gäller ju fram till dess att en ny förrättning upphävt den. I propositionen till 

ändringen av ledningsrättslagen från 2004 nämns att man vanligen inom tätbebyggt område 

vill bygga en basstation till ett elektroniskt kommunikationsnät i ett rum i en befintlig 

byggnad med en mast på taket eller dess fasad. Basstationen är sedan samkopplad med övriga 

nätet via en ledning eller en radiolänk.
 43

 

 

Det går trots allt inte att dra alltför djupgående slutsatser genom att jämföra rättsfall berörande 

ledningsrättslagen och anläggningslagen. Den stora skillnaden mellan lagarna är inte 

ordlydelsen i lagtexten utan att ledningar enligt ledningsrättslagen ska vara för allmänt 

ändamål medan ledningar enligt anläggningslagen ska vara för enskilt ändamål. Eftersom LL 
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  Prop. 1973:157 s. 34 

42
  Prop. 1973:157 s. 133 

43
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§ 10 2 st. ger en möjlighet att bilda ledningsrätt även att den strider mot allmänna intressen, 

om ledningsrätten är till övervägande nytta ur allmän synpunkt.  Lagen säger dessutom att 

ledningsrättslagen inte ska tillämpas om man i förrättningen kan dra slutsatsen ”utrymme kan 

upplåtas med stöd av Anläggningslagen”, LL § 2 3 st. Det finns ingen orsak att man ska 

kunna pröva enligt två olika lagar. 

5.1 Betydelsen av äldre planer 

Eftersom en stor andel av planerna i de svenska kommunerna har tillkommit innan det blev 

möjligt att lägga markreservat för elektroniska kommunikationsnät är det svårt att ange hur 

planbestämmelser som medger någon rätt att bilda ledningsrätt skulle se ut. Dessutom är 

många tillkomna innan äldre plan och bygglagens tillkomst 1987. Dessa kallades då antingen 

stadsplaner, byggnadsplaner eller avstyckningsplaner. Övergångsbestämmelserna till äldre 

plan och bygglagen ger dessa dock samma status som detaljplaner. Dessa planer har ju ingen 

kvarvarande genomförandetid (kan max ges 15 år). Dessutom är de troligen fullt utbyggda så 

frågan blir även om man kan bilda någon ledningsrätt där det inte finns markreservat på så 

gamla planer, och hur ska en bedömning om mindre avvikelse från detaljplan göra. Även här 

blir det en fråga om att tolka syftet med planen. Frågan är om det inte är bättre i så fall att 

göra en ny detaljplan, men eftersom planområdet inte får göras större än nödvändigt med 

hänsyn till planens syfte och genomförandetid enligt PBL kap. 4 § 32 blir planområdet så 

begränsat att man från politiken troligen inte ens vill ge ett planuppdrag med markreservatet 

som enda tillägg till den befintliga planen. Pbl 4:2. Detta kan i sin tur leda till att man inte kan 

anlägga basstationen på den mark som är mest lämpad för ändamålet eftersom man inte kan 

bilda ledningsrätt och inte kan planlägga. Förutom att planläggningen tar extra tid kommer 

även frågan om den politiska viljan på lokalnivå kan hindra eller försena en utbyggnad av 

kommunikationsnätet. 

5.2 Betydelse av mindre avvikelse från detaljplan 

I början på uppsatsen infogades att en ny dom från MÖD som är relevant vann lagakraft 

2016-06-28. Domen är intressant eftersom den på ett tydligt sätt illustrerar hur mycket det 

krävs för att man ska kunna tolka in mindre avvikelse från detaljplan i de fall då det handlar 

om en nyare plan, därför förtjänar den ett eget avsnitt. Det ska tilläggas att även om den är 

intressant så har planen tillkommit innan nya PBL, vilket skulle kunna påverkat 

ställningstagandet. 
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I domen (F 9268-15) från Mark- och miljööverdomstolen har frågan om vad som kan anses 

som mindre avvikelse från detaljplan fått en central betydelse. Frågan som avgjordes 

handlade om en ledningsrätt för dels en telestation och dels en ledningsgata. TeliaSonera hade 

ansökt till Lantmäteriet om ledningsrätt på Lotsbåten 2 i Trosa kommun. Ledningsrätten som 

ansökan handlade om, berörde kvartersmark inom område med en detaljplan från 2009.  

 

Lantmäteriet bildade genom förrättning tre ledningsrätter för 1. Telestation, 2. Elektronisk 

kommunikationsutrustning (placerad i telestationen) och 3. Ledningsgata, med hänvisning till 

att det var en mindre avvikelse från planen p.g.a. att byggnaden som telestationen skulle 

inrymmas i tidigare ägdes av ett företag inom Telia koncernen och att man avtalat om en 

nyttjanderätt för stationen vid försäljningen. Det fanns ingen planbestämmelse som medgav 

någon rätt att använda marken för telestationen men förrättningslantmätaren ansåg efter 

diskussion med kommunen att det var tal om mindre avvikelse eftersom med gårdsbyggnaden 

som ledningsrätten för telestationen skulle lokaliseras till, redan används för ändamålet och 

att parterna i plansamrådet varit medvetna om att en telestation skulle finnas inom 

planområdet, och att det inte fanns någon alternativ placering. När det gällde ledningsrätt för 

telekabel förlades den till prickmark för att inte påverka byggrätten.  

 

Lantmäteriets beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen av fastighetsägaren som 

menade att detta inte var att betrakta som en mindre avvikelse. Vidare ansåg klagande att 

båtnadsvillkoret i LL § 6 inte var uppfyllt. Man ansåg att ledningsrätten var ett kraftigt intrång 

på kvartersmark och att det påverkar byggrätten negativt. Klagande hävdar ytterligare 

omständigheter som dock inte har med uppsatsens syfte att göra och som domstolen inte 

beaktade. Domstolen beslutade att riva upp lantmäteriets beslut med hänvisning till att det inte 

handlade om någon mindre avvikelse och att ledningsrätten inte hade något planstöd. I 

domskälet noteras ytterligare om att ”kvartersmark är avsedd att användas för enskilt 

ändamål” att det inte finns någon planbestämmelse som tillåter någon allmännyttig ledning är 

en planstridighet. Vidare ansåg man att ledningsrätterna skulle påverka möjligheterna att 

använda marken för avsett ändamål och att det därför inte kunde anses vara en mindre 

avvikelse. Man menade att ett ledningsrättsbeslut så som lantmäteriet beslutat, kräver en 

ändring av planen. 

 

Telia överklagade till Mark- och miljööverdomstolen och anförde vidare att man i samrådet 

till planen tagit upp att man även i fortsättningen hade behov av att nyttja del av 
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gårdsbyggnaden som telestation. Domstolen upphävde Mark- och miljödomstolens beslut och 

fastställde lantmäteriets ledningsrättsbeslut. Som domskäl fördes fram att, i planbeskrivningen 

kunde utläsas syftet med planen, att ”ett par sentida byggnader för teleutrustning föreslås 

samordnas med gårdsbyggnaden vad gäller byggrätter” Dessutom är den aktuella byggnaden 

märkt med tele i illustrationsplanen. Man delar därför förrättningslantmätarens tolkning att 

planens syfte var att telestationen skulle finnas kvar och det därmed kan vara klargjort att 

ledningsrätt kan anses vara en mindre avvikelse. Man delar även lantmäteriets bedömning att 

det inte finns någon annan plats inom planområdet som kan vara lämpligare eftersom planen 

inte medger det. 

 

Om man bara utgått från texten på illustrationsplanen vid bedömningen om planens syfte är 

det mycket tveksam eftersom den inte har något annat värde än just som en illustration. Men 

eftersom även planbeskrivningen tar upp saken förstärker det att ledningsrätten är förenlig 

med syftet för området enligt planen. 

5.3 Betydelsen av alternativa lösningar 

I två parallella domar har HD avgjort frågor om alternativa lösningar. I båda fallen handlar det 

om att Malmö kommun överklagat lantmäteriförrättningar avseende ledningsrätt för master 

och teknikbod/skåp som var avsedda för elektroniska kommunikationsnät. Motpart i båda 

fallen var UMTS-nät AB. Fallen som är snarlika varandra handlar om att UMTS-nät AB har 

fått bygglov för mindre avvikelse från detaljplan, av stadsbyggnadsnämnden i Malmö, för 

mast och teknikbod/skåp, och sedan ansökt om ledningsrätt. Lantmäteriet har skapat 

ledningsrätt på allmänplatsmark enligt detaljplan, efter att ha rådfrågat kommunen, som dock 

haft invändningar.  

 

Malmö kommun har sedan överklagat med hänvisning till att man borde löst frågan med hjälp 

av markavtal istället och att ordningslagen borde räcka för att trygga anläggningen. Man har 

framfört synpunkten att UMTS-nät AB borde löst frågan utan inblandning av 

tvångslagstiftning. Vidare har man framfört att ledningsrätt inte får upplåtas om ändamålet 

lämpligen bör tillgodoses på annat sätt. Varken lantmäteriet Mark- och miljödomstolen 

(MMD) eller MÖD har gått på kommunens linje, men man fick prövningstillstånd till HD. 

 

HD beslutade i båda fallen att fastställa lantmäteriets beslut. I domskälen har man påpekat att 

visserligen finns inget av ordlydelsen i LL § 6 som säger att man inte istället för 
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ledningsrättslagen ska se om det går att avgöra med hjälp av annan rättlig lösning, men att 

avsikten med lagen snarast handlar om alternativa platser eller tekniska lösningar. ”Inte heller 

LL § 10 är tänkt för att öppna för de alternativa upplåtelseformer som kan finnas i vissa fall”
44

 

denna paragraf är tänkt som ett komplement till planmässigheten i § 8. Vidare har man 

påpekat att ordningslagen knappast kan ses om ett alternativ till ledningsrättlagen eftersom 

skillnaderna i fråga om syfte och funktion är påtagliga. Ledningsrättslagen är också tillämplig 

på kommunägd mark
45

 och det görs inget undantag för allmänplats, visserligen har 

kommunen ett större inflytande enligt ordningslagen men i ett beslut enligt ledningsrättslagen, 

får negativ inverkan på allmänna intressen vägas in. Domskälen avslutas med att ”om 

beaktningsvärda allmänna intressen som talar emot ledningsrätten visas sig först senare, får 

saken bedömas enligt reglerna för en ny förrättning enligt § 33 LL. 

 

Man kan lite läsa mellan raderna i dom och yrkande i dessa fall att eftersom kommunen 

beviljat bygglov för mindre avvikelse från detaljplan kan man inte åberopa § 8 LL. 

Kommunen får då ”skylla sig själva” i dessa fall. Allmänplatsmark är avsett att tillgodogöra 

allmännyttiga behov. Det borde därför vara möjligt att i enklare fall att göra en bedömning om 

att en ledning som är av allmänt intresse är en mindre planavvikelse även utan bygglov.
46

 

5.4 Sammanfattning 

Det är svårt att ge något exakt svar på frågan om möjligheten att bilda ledningsrätt inom 

detaljplanerat område utan någon planbestämmelse som medger saken. Varje fall och plan är 

unik vilket är både spännande och gör det svårt. Planens syfte och ålder kommer att spela stor 

roll i avgörandet om det handlar om en mindre avvikelse som inte motverkar planen. En 

mindre anläggning kan vara möjlig medan en stor basstation måste ha någon planbestämmelse 

för att var tillåten.  

 

En bedömning blir om ledningsrätten ska belasta ett område med kvartersmark eller 

allmänplatsmark i planen. Om ledningsrätt för allmännyttig ledning ansöks på 

allmänplatsmark i strid mot detaljplan kan bedömningen ofta bli att den kan beviljas som 

mindre avvikelse om inte intrånget är så känsligt att det krävs en ändring av detaljplanen. 

Eftersom kvartersmark är avsett för enskilt behov så blir bedömningen att medge ledningsrätt 
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skulle strida mot planens syfte om det inte finns utlagda markreservat i planen. Mindre 

avvikelse får endast ske om det inte påverkar byggrätt och fastigheten inte ändras så att den 

inte kan användas för avsett ändamål. Eventuellt om inte är möjligt med ett 

ledningsrättsbeslut på ansökt plats kan anläggningen förläggas på annan plats. En ansökning 

om ledningsrätt är inte det samma som att den ska lokaliseras till just den ansökta platsen. Om 

det inte finns några alternativa placeringar blir man i så fall tvungen att upprätta en ny 

detaljplan och där lägga ut markreservat för anläggningen. LL § 8 är inte dispositiv så en 

överenskommelse mellan sakägarna är utan betydelse.
47

 

 

Av HD:s avgöranden mellan Malmö kommun och UMTS-nät AB kan man dra slutsatsen att 

det kan vara möjligt att skapa en ledningsrätt på allmänplatsmark i strid med detaljplanen om 

ledningen är av allmänt intresse framför allt om marken ägs av kommunen själva. Det är 

däremot inte möjligt, som det framgår av samma avgöranden att använda sig av avtal och 

ordningslagen som alternativ till ledningsrätt.
48

 

 

Av den nya domen från MÖD kan man dra slutsatsen att det måste framgå på ett tydligt sätt, 

att syftet med området ska vara ansett för ledningsändamål för att ge möjlighet till lednings-

rätt inom kvartersmark där den påverkar byggrätten.
49

  

 

Av domarna enligt FBL och AL kan man försiktigt dra några slutsatser, t.ex. att mindre 

avvikelse inte handlar om tal och mått. Ledningsrätten inte får göras så att den minskar 

byggrätt för belastade fastigheten eller gör att den belastade fastigheten inte blir varaktigt 

lämplig för sitt ändamål. Dessutom får det inte finnas något i planen som motsäger 

ledningsrätten även om det inte finns någon planbestämmelse som medger ledningsrätten. 

 

När det gäller äldre planer kommer ställningstagande att bli huruvida syftet med planen 

motverkas. Eftersom att i de flesta fall är planen fullt genomförd redan. Eventuellt kommer 

det trots allt vara så att en ledningsrätt påverkas en framtida utbyggnad om inte hela 

byggrätten utnyttjat. Då borde en ledningsrätt inte tillåtas som inskränker den rätten. 
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När det sedan gäller planer där man redan utnyttjat hela byggrätten och sedan vill bilda 

ledningsrätt på taket av en befintlig byggnad blir ställningstagande lite svårare. Normalt ska 

det inte behövas bygglov för att montera en antenn för t.ex. 3G-nätet på taket till en befintlig 

byggnad om det i inte är så att antennen påverkar byggnadens utseende.
50

 Krävs det bygglov 

för att bygga anläggningen anser jag det var möjligt med ledningsrätt om bygglovet först har 

beviljas. Krävs inget bygglov, måste man i förrättningen, i än större utsträckning utreda 

allmänna och enskilda intressen och då kontrollera att anläggningen håller sig inom 

gränsvärden för strålning som Statens strålskyddsinstitut har fastslagit. Då kommer 

förrättningen att förutom LR även behöva beakta lokaliserings och försiktighetsprincipens 

regler i MB. Naturligtvis måste man i ett sådant läge samråda med olika myndigheter för att 

kartlägga lämpliga lösningar. 

 

Avslutningsvis vill jag åter framhålla vad som kom fram i förarbetena till LL om mindre 

avvikelse. Det är möjligt för förrättningslantmätaren göra mindre avvikelser från planen i 

undantagsfall, om det är förenligt med planens syfte. Dessa undantagsfall bör endast användas 

med försiktighet. Mindre avvikelse bör inte användas utan medgivande från byggnadsnämnd 

eller planmyndighet. 
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