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Abstract 

A property is owned with ownership which in turn may be granted limited rights to acquire the use of 

land or space in another's property. Tenancies and easements are the most common limited rights. 

Trafikverket has a range of different rights that are linked to its properties. There are rights that work 

in favour of Trafikverket’s property as well as against them. In the benefitting case, Trafikverket have 

to acquire the right to fell trees on others’ land or to utilize land for mobile phone masts or buildings. 

In the opposite case others may need to get the rights to use areas for pipes, storage of materials or 

drive on Trafikverket’s property. 

The purpose of this study is to identify the different types of situations and forms of tenure which are 

most common in Trafikverket’s property in both the defined cases. The goal of this work is to find 

answers to which rights are most appropriate to use in the different cases, as well as the pros and cons 

of these. It will also give a unified handle in Trafikverket. 

Methods which were used in the study consisted of a theoretical part in the form of a literature review 

in which literature, regulations and legislations were reviewed. An empirical investigation in the form 

of interviews with professionals in Trafikverket was also conducted in order to map the current 

situation. 

The literature review resulted in a guide where the different forms of tenure rights, easements and 

rights of way-leave are compared with each other. The guide describes in a clear manner the rights in 

different situations. The study illustrates what laws and paragraphs are regulating in each case. The 

results of the interview study show that there are situations where several forms of tenure may be 

appropriate to use. In order to secure rights for the future, it is important to choose a right that has a 

stronger presence. In some cases it is more appropriate to create easements instead of tenancies, in 

other cases, way-leave is more appropriate to use instead of easements. 

The conclusion is that when a right is validated it is important to consider what the purpose of it is. If 

the correct tenure is chosen from the beginning and does not have to be renegotiated, it saves both 

time and money. It is also important that the rights are registered in the Real Property Register in order 

to make them public as well as protected against competing leases. 
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Sammanfattning 

En fastighet innehas med äganderätt. Dock kan en viss inskränkning i äganderätten beviljas genom 

upplåtelser som innebär att annan part har begränsad rättighet att nyttja mark eller utrymme i 

fastigheten. Nyttjanderätt och servitut är de vanligaste begränsade rättigheterna. Trafikverket har 

åtskilliga rättigheter som är kopplade till dess fastigheter eller till Trafikverket som juridisk person. 

Det finns rättigheter som är belastande respektive till förmån för Trafikverkets fastigheter. I 

förmånsfallet kan Trafikverket inneha rätt att avverka skog eller uppföra mobilmaster eller byggnader 

på annans mark. I belastningsfallet kan andra inneha rätt att nyttja Trafikverkets mark, uppförande av 

ledningar, byggnader, upplag av material eller framförande av fordon.  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga vilka olika typsituationer och upplåtelseformer som är de 

vanligaste i Trafikverkets fastigheter i såväl förmåns- som belastningsfallen. Målet med arbetet är att 

definiera vilka rättigheter som är lämpligast att använda i respektive fall, samt för- och nackdelar med 

dessa, för att skapa en enhetlig handläggning på Trafikverket. 

Metoder som användes i studien bestod av en teoretisk del i form av en litteraturstudie där 

facklitteratur, föreskrifter och lagstiftning granskades.  En empirisk undersökning i form av intervjuer 

med yrkesverksamma på Trafikverket genomfördes för att kartlägga nuläget.  

Litteraturstudien resulterade i en lathund där de olika upplåtelseformerna nyttjanderätt, servitut och 

ledningsrätt jämförs med varandra. Lathunden beskriver på ett överskådligt sätt vad som gäller för 

respektive rättighetsform i olika situationer. Studien åskådliggör vilka lagar och paragrafer som är 

styrande i respektive fall. Resultaten från intervjustudien visar att det finns situationer då flera 

upplåtelseformer kan vara lämpliga att använda.  För att trygga för framtiden är det viktigt att välja en 

rättighet som har en så stark ställning som möjligt. I vissa fall skapas servitut istället för nyttjanderätt, 

i andra fall väljs ledningsrätt istället för servitut. 

Slutsats - när en rättighet ska upplåtas är det viktigt att fundera över ändamålet. Om rätt 

upplåtelseform väljs från början, och därmed slipper omförhandlas, sparas både tid och pengar.  Det är 

också viktigt att rättigheterna blir inskrivna i fastighetsregistret så att de blir offentliga och skyddas 

mot konkurrerande upplåtelser. 
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1.  Inledning  

Trafikverket bedriver en omfattande verksamhet både som samhällsutvecklare och förvaltare 

av fastigheter. Åtskilliga projekt, både stora och små, bedrivs kontinuerligt runt om i Sverige.  

För att Trafikverket ska kunna genomföra sina projekt måste markområden tas i anspråk för 

byggandet. För att säkra markåtkomsten kan det lösas på olika sätt genom att mark förvärvas, 

försäljs eller genom att rättighetsupplåtelser tecknas mellan fastighetsägare. Det är enligt 

Bogaerts och Zevenbergen (2001) viktigt att det finns ett fungerande fastighetsregister där 

dessa rättighetsupplåtelser registreras och uppdateras kontinuerligt, inte minst för att trygga 

den enskildes äganderätt. 

Det finns mängder av olika rättigheter som är kopplade till Trafikverkets fastigheter eller till 

Trafikverket som juridisk person. Vissa rättigheter är belastande medan andra är till förmån 

för Trafikverkets fastigheter.  I förmånsfallet kan Trafikverket t.ex. inneha rätt att avverka 

skog uppföra mobilmaster, ledningar, anläggningar och byggnader på annans mark. I 

belastningsfallet kan andra t.ex. inneha rätt att nyttja Trafikverkets mark för uppförande av 

ledningar, byggnader, upplag av material eller framförande av fordon. 

Äganderätten kan inskränkas med antingen nyttjanderätt, servitut eller ledningsrätt. Det är av 

intresse för Trafikverket att kartlägga vilka olika typsituationer och upplåtelseformer som 

förekommer. Utredningen är viktig för att få svar på vilka rättigheter som är lämpligast att 

använda i olika situationer, och vilka för- och nackdelar dessa har.  

1.1  Syfte och målsättning 

Målsättningen med detta examensarbete är att skapa en enhetlig handläggning för de som 

arbetar med upplåtelser av olika rättigheter på Trafikverket. 

Tre delfrågor har tagits fram för att kunna besvara syftet:  

 Vilka är de vanligaste typsituationerna som Trafikverket ställs inför i såväl förmåns- 

som belastningsfallet? 

 Vilka olika upplåtelseformer/rättigheter skapas i de olika situationerna?  

 Vilken upplåtelseform är lämpligast i respektive fall? 
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1.2  Avgränsning 

Uppsatsen avhandlar endast upplåtelser som sker i Trafikverkets verksamhet med undantag av 

hanteringen av allmänna vägar. Väglagen kommer att beröras kort i ett avsnitt samt i vissa 

delar av arbetet.  I och med en fastställd vägarbetsplan kan mark tas i anspråk med vägrätt. 

Vägrätten kan inte disponeras parallellt med någon annan rätt, se 3.4.  

Uppsatsen behandlar inte heller nyttjandeformen hyra enligt hyreslagen. Hyra regleras i 

jordabalkens kapitel 12, men även i annan lagstiftning. När det gäller Trafikverkets behov av 

kontor tillgodoses detta genom inhyrning i lämpliga lokaler, inte genom ägande av hyres- 

eller kontorsfastigheter. 

Beroende på hur rättigheterna är skapade påverkas de olika av fastighetsbildning. Dessa 

beroenden är alltför omfattande att utreda och inryms inte heller i detta arbete.  

1.3  Målgrupp 

Examensarbetet är skrivet i samarbete med Trafikverket och vänder sig främst till 

yrkesverksamma inom Trafikverket som arbetar med upplåtelse- och rättighetsfrågor. 

Rapporten kan även vara av intresse för studenter som vill fördjupa sig i den lagstiftning som 

berör dessa frågor samt få insikt om hur rättigheter används i praktiken på en myndighet som 

Trafikverket.  

1.4  Disposition 

I första kapitlet redovisas bakgrunden och syftet med examensarbetet. I andra kapitlet 

redogörs för vilka metoder som har använts för att uppnå syftet. I tredje kapitlet beskrivs 

exempel på lagstiftning som reglerar hur rättigheter upplåts. I fjärde kapitlet beskrivs vad som 

är äganderätt och hur det i sin tur upplåts i begränsade rättigheter. Vidare presenteras de olika 

upplåtelseformerna i separata kapitel nyttjanderätt i kapitel 5, servitut i kapitel 6 och 

ledningsrätt i kapitel 7. Varje kapitel avslutas med en redogörelse för situationer då 

Trafikverket använder den aktuella upplåtelseformen. Dessa avsnitt är baserade på intervjuer 

med yrkesverksamma på Trafikverket som arbetar med markfrågor på ett eller annat sätt. I det 

åttonde kapitlet förklaras begreppet expropriation samt vad som gäller för 

expropriationsersättning. I det nionde kapitlet presenteras resultaten från både litteratur- och 

intervjustudien samt förslag till fortsatta arbeten.  
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2.  Material och metod 

Arbetet har delats in i tre delar; en teoretisk del baserad på en genomförd litteraturstudie, en 

empirisk del baserad på intervjuer samt en resultatdel som ligger till grund för en lathund där 

olika upplåtelseformer jämförs.  

2.1   Förberedelser och planering 

För att få en uppfattning om hur mycket tid som skulle avsättas för varje delprocess skapades 

ett Gant-schema. Eftersom studien var beroende av flera personer, både handledare och 

respondenter, krävdes en detaljerad planering. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 

är projektplanering och tidsstyrning viktiga delar i forskningen för att undvika att hamna i 

”utredningsfällan” och aldrig komma framåt i arbetet.  Därefter gjordes en preliminär 

disposition och innehållsförteckning för att skapa struktur över vilka frågor som skulle 

behandlas. 

2.2   Litteraturstudie 

En litteraturstudie har legat till grund för den teoretiska genomgången av olika 

upplåtelseformer. Syftet med studien var att utöka kompetensen inom ämnet för att därefter 

kunna skapa ett resonemang kring det material som skulle komma att erhållas under 

intervjustudien.  

I litteraturstudien användes sekundärdata. Sekundärdata är, enligt Murray och Hughes (2008), 

fakta som samlats in och bearbetats av någon annan i ett tidigare skede. Med primärdata 

menas däremot fakta och information som inte har publicerats tidigare t.ex. intervjuer, (ibid.).  

Sex vetenskapliga artiklar granskades för att få en bredare uppfattning om hur forskare 

resonerar kring markfrågor och fastighetsförvaltning. En vetenskaplig artikel innehåller enligt 

Biggam (2011) resultat av ny forskning och nya upptäckter som inte har publicerats tidigare. 

Innan publicering måste en vetenskaplig artikels kvalitet kontrollerats av flera andra forskare 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 

2.2.1  Insamling av data till litteraturstudien  

För att finna lämplig litteratur och relevanta artiklar inom ämnesområdet gjordes en 

systematisk litteratursökning i olika databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Gävle. 
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För att få fram adekvata artiklar och tidskrifter begränsades sökningarna till att enbart söka 

efter avhandlingar och artiklar som är granskade s.k. ”peer reviewed” och i fulltextversion på 

antingen engelska eller svenska. De tre vetenskapliga artiklarna som är publicerade i 

tidskriften Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR) fanns att hämta på 

deras hemsida med samma namn. NJSR är en webbaserad tidskrift för artiklar som är ”peer 

reviewed” och där tvärvetenskapliga ämnen inom geomatik, markförvaltning och 

fastighetsekonomi behandlas.  Tidskriften sponsras av Lantmäteriet Sverige, Lantmäteriet 

Finland och Geodetiska institutet i Finland.  

Övrig litteratur som användes i studien har främst bestått av kurslitteratur, kompendier från 

föreläsningar, Trafikverkets föreskrifter, handböcker och riktlinjer, Lantmäteriets handböcker, 

lagtexter och propositioner. Sveriges Rikes Lag har använts som utgångspunkt för att studien 

ska vara så juridiskt välgrundad som möjligt. Följande tabell (1) visar vilka databaser och 

sökord som har använts vid sökandet av artiklarna.  

Tabell 1. Databas och sökord som användes för att finna respektive artikel. 

Författare Artikeltyp Databas Sökord 

Bennett, R., Wallace, J. & Williamson, I. (2008) Vetenskaplig artikel ScienseDirect 
Land administration 

AND property rights 

Bogaerts, T. & Zevenbergen, J. (2001) Vetenskaplig artikel ScienseDirect 
Cadastral system AND 

Zevenbergen 

Çaǧdaş, V. & Stubkjær, E. (2009) Vetenskaplig artikel ScienseDirect 
Research  methology 

AND case study 

Ekbäck, P. (2009) Vetenskaplig artikel Tidskrift 
Property rights AND 

private property  

Paasch, J. M. (2005). Vetenskaplig artikel Tidskrift 
Legal Cadastral AND 

Paasch 

Zevenbergen, J. (2004) Vetenskaplig artikel Tidskrift 
Land Registration AND 

cadastre 

2.3 Intervjustudie 

För att kartlägga nuläget genomfördes en empirisk undersökning i form av intervjuer med 

yrkesverksamma på Trafikverket. Med empiri menas att data om verkligheten samlas in och 

bildar grunden för modell- och teoribildning, som i sin tur underlättar beskrivning, analys och 

diskussion kring olika förhållanden (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). För en 

intervjustudie är det enligt Çaǧdaş och Stubkjær (2009) lämpligast att använda en ”fallstudie 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0264837707000476
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0264837707000476
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av kvalitativ karaktär” där de enskilda respondenternas åsikter, erfarenheter och värderingar 

lyfts fram och vägs in i slutsatserna. 

Målet med intervjuerna var att kartlägga de typsituationer och upplåtelseformer som 

förekommer inom Trafikverket, och därefter dra slutsatser om vilka rättigheter som är 

lämpligast att använda i respektive fall. Kartläggningen och slutsatserna är uppdelade i två 

separata delar. Efter varje upplåtelsekapitel (5-7) redovisas vilka typsituationer som 

föranleder att rättigheterna aktualiseras. I resultatdelen redovisas resonemang och slutsatser 

kring när respektive upplåtelseform är lämpligast att använda. 

Intervjuer har även genomförts med Urban Jonsson, senior enginere, och Liselott Andersson, 

process manager, på Trafikverket IT (f.d. ICT) rörande Trafikverkets egna radiosystem, 

MobiSIR. Detta förklaras mer ingående i kapitel 5.3.2. Resonemang kring upplåtelser i 

MobiSIR-anläggningen förklaras vidare i resultatdelen. 

2.3.1  Tillvägagångssätt 

En förfrågan om medverkan till intervju skickades i förväg via e-post till 18 utvalda personer. 

Det gav respondenterna möjlighet att tänka igenom frågorna och eventuellt ta fram relevant 

material till intervjutillfället. Syftet, innehållet och upplägget presenterades för att klargöra 

vad examensarbetet går ut på. Följande material bifogades:  

 Ett introduktionsbrev med godkännande att genomföra studien påskrivet av Kristina 

Hagberg, chef för fastighetsavdelningen,  

 frågeformuläret som användes som underlag för intervjuerna,  

 föreslagna tider för intervjutillfällen,   

 PM:et för examensarbetet. 

Under arbetets gång har en kontinuerlig dialog förts med Mats Nordblad, projektledare på 

Trafikverkets fastighetsavdelning, samt externa handledare för detta examensarbete.  Mats 

Nordblad gjorde även urvalet till intervjustudien med hänsyn till personernas geografiska 

spridning och variation i arbetsuppgifter. Sex markförvaltare, en markförhandlare- och en 

ledningskorsningshandläggare valde att delta. För intervjuschema, se tabell (2). Tio av de 

utvalda personerna valde att inte delta, på grund av tidsbrist. Sex av intervjuerna utfördes per 

telefon och två genom personliga möten. Varje intervju tog i genomsnitt 1,5-2 timmar att 

genomföra. Efter godkännande spelades samtalen in med programmet InCall Recorder på 
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mobiltelefonen och överfördes sedan som ljudfiler till datorn. Intervjumaterialet 

transkriberades omedelbart efter intervjutillfällena och irrelevant information som inte hörde 

till intervjuerna utelämnades. Enligt Andersen och Schwencke (1998) är en omedelbar 

renskrivning av intervjun avgörande för vilket värde den har. Vidare skickades de nedskrivna 

svaren tillbaka till deltagarna för att de skulle få möjlighet att granska innehållet och korrigera 

eventuella felaktigheter.  

När samtliga intervjuer var genomförda, analyserades informationen och sammanställdes till ett 

gemensamt resultat som presenteras i resultatdelen samt i varje upplåtelsekapitel.  

Tabell 2. Följande deltagare medverkade i intervjustudien. 

Deltagare: Yrke: Typ av intervju: Datum för intervjun: 

Charlotte Careborg Markförvaltare telefonintervju 2013-04-19 

Sibel Pichler Markförvaltare personlig intervju 2013-04-23 

Fredrik Carlson Markförhandlare telefonintervju 2013-04-23 

Christoffer Gustafsson Markförvaltare telefonintervju 2013-04-24 

Stefan Romach Markförvaltare telefonintervju 2013-04-29 

Johannes Hedtjärn Ledningskorsningshandläggare telefonintervju 2013-04-29 

Mats Nordblad Projektledare personlig intervju 2013-05-02 

Helen Pettersson Markförvaltare telefonintervju 2013-05-03 

2.3.2  Utformning av frågeformuläret 

Formuläret bestod av 28 frågor av öppen karaktär så att möjlighet till utförliga svar kunde ges.  

En ”semistrukturerad intervju” består enligt Çaǧdaş och Stubkjær (2009) av att samma frågor 

med öppna svarsmöjligheter ges till alla respondenter för att ge dem tillfälle att ge sin åsikt 

om olika företeelser.  

Frågeformuläret, (se bilaga 1), var indelat i tre avsnitt, Trafikverket i förmånsfallet respektive 

belastningsfallet samt en avslutande del där behovet av en lathund undersöktes.  

Frågorna i den första delen gällande Trafikverket i förmånsfallet riktade sig i första hand till 

dem som arbetar som markförhandlare på avdelningen Investering. De arbetar främst med att 

köpa mark och upprätta rättigheter på annans mark. Frågorna i den andra delen gällande 

Trafikverket i belastningsfallet riktade sig framför allt till dem som arbetar som 

markförvaltare på fastighetsavdelningen. De arbetar främst med att sälja mark och upplåta 

rättigheter på Trafikverkets mark. Samtliga frågeformulär med kommentarer återfinns som 

bilagor i slutet av arbetet.   
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3.  Planlagstiftning vid byggande av järnväg 

Det finns flera olika planlagstiftningar som reglerar planering och byggande av järnväg, 

framför allt lag om byggande av järnväg (1995:164) /LBJ, plan- och bygglagen (1987:10) /PBL, 

och miljöbalken (1998:808) /MB. Med stöd av dessa planlagstiftningar m.fl. ges en rättslig 

grund för att upplåta rättigheter när järnvägsprojekt genomförs.  

3.1  Lag om byggande av järnväg 

När en järnväg ska byggas ska den utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med 

minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad enligt LBJ 1:4 §. En järnväg får inte 

byggas så att syftet med skyddsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för användning 

av bebyggelse, mark eller vatten motverkas. Om det finns särskilda skäl får regeringen, eller 

den myndighet som regeringen bestämmer, medge undantag från sådana bestämmelser LBJ 

1:5 §. 

För järnvägsändamål måste en järnvägsplan upprättas enligt LBJ 2:1 §. En järnvägsplan ska 

bl.a. innehålla en karta över järnvägens sträckning, redovisa valda lösningar för 

järnvägsanläggningen, redogöra vilken mark eller utrymme som behöver tas i anspråk (LBJ 

2:9 §). En fastställd och lagakraftvunnen järnvägsplan ger Trafikverket rätt att lösa in mark 

och skapa de rättigheter som behövs för järnvägsanläggningen (LBJ 4:1 §).  Vid upprättandet 

av järnvägsplanen ska samråd ske med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som 

särskilt berörs av anläggningen (LBJ 2:2 §). 

3.2  Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande 

(PBL 1:1 §). Det är en kommunal angelägenhet att så sker enligt PBL 1:2 §. Inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser får järnväg inte byggas i strid mot planen eller 

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

avvikelser göras. Vid planläggningen måste hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen (PBL 2:1 §). 
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3.3  Miljöbalken 

En järnvägsplan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (LBJ 2:10 §). En miljö-

konsekvensbeskrivning ska enligt MB 6:3§ beskriva eventuella effekter som den planerade 

verksamheten kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 

kulturmiljö.  

3.4  Väglagen och vägrätt 

Allmänna vägar regleras i väglagen (1971:948). Ansvaret för vägar kan vara statligt, 

kommunalt eller enskilt. Trafikverket ansvarar för planering, byggande och drift av allmänna 

vägar (Kalbro & Lindgren, 2010), och om det är praktiskt svarar kommunerna för 

väghållningen inom tätorterna enligt VägL 5 §.  

Vägrätt är en officialrättighet för allmän väg. Med stöd av en fastställd vägarbetsplan, som 

motsvarar järnvägsplanen, kan väghållaren få vägrätt (VägL 31§).  Det är en form av 

nyttjanderätt med besittningstagande av ett särskilt område på fastigheten (Lantmäteriet, 

2013a). Vägrätten ger väghållaren rätt att bestämma vad marken eller utrymmet ska användas 

till, i och med vägrätten ”släcks” alla andra rättigheter enligt VägL 30 §. Vägrätten gäller för 

obestämd tid eller tills dess att vägen dras in (VägL 31§).  
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4.  Äganderätt och rättighetsupplåtelser 

En fastighet innehas med äganderätt. Med stöd av äganderätten kan ägaren i sin tur upplåta en 

begränsad rättighet, särskild rätt, i fastigheten enligt Nilsson och Sjödin (2003). Man kan säga 

att äganderätten begränsas av ett ”knippe skyldigheter” där olika rättigheter påverkar 

användningen av fastigheten (Julstad, 2011) .  

4.1  Fast egendom  

Jordabalken innehåller regler om fast egendom. Fast egendom är jord, och indelas i fastigheter 

enligt JB 1:1 §. I Sverige ska alla mark- och vattenområden indelas i fastigheter, där varje 

fastighet får en officiell beteckning (Bogaerts & Zevenbergen, 2001; Paasch, 2005). 

Fastigheterna ska antingen avgränsas horisontellt eller både horisontellt och vertikalt enligt JB 

1:1§. Fastighetsindelningen redovisas i ett fastighetsregister som även innehåller information 

om bl.a. ägarförhållanden penninginteckningar och rättighetsupplåtelser. Lantmäteriet har det 

huvudsakliga ansvaret för fastighetsregistret. Zevenbergen (2004) anser att fastighetsregistret 

måste vara aktuellt och tillförlitligt så att allmänheten kan lita på att de uppgifter som finns 

där och att det är ett samhällsansvar att så sker. Vidare påpekar Bogaerts och Zevenbergen 

(2001) att uppgifterna i fastighetsregistret är ett grundläggande rättslig skydd till äganderätten.  

4.2  Sakrätt och andra rättigheter  

Sakrätt är en juridisk term som behandlar vem som har bäst rätt till egendom. Enligt Bennett, 

Wallace och Williamsson (2008) är det tydligt definierat om vad som är äganderätt till 

egendom, eftersom de skyddas av rättsliga och institutionella ramverk.  

Den som har sakrätt till egendom har ett visst skydd mot tredje man när ett konkurrerande 

anspråk på samma egendom ställs (Agell & Malmström, 2010). Tredje man är ett juridiskt 

begrepp på en juridisk eller fysisk person som berörs av ett avtal eller en tvist utan att vara 

part (Adlercreutz & Mulder, 2009).  

Det finns tre olika slags sakrätter: äganderätt, säkerhetsrätt och bruksrätt. Med äganderätt kan 

vissa rättsföljder göras gällande men också begränsa ägarens befogenheter, (ibid.). 

Äganderätten i fast egendom regleras i JB kap. 1-5. Säkerhetsrätt är en förmögenhetsrätt, dit 

hör bl.a. panträtt och regleras i JB kap.6. Till bruksrätterna hör nyttjanderätt, servitut och rätt 
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till elektrisk kraft. För dessa finns allmänna bestämmelser reglerade i JB 7 kap. och vidare i 

JB kap. 6-15, (se indelning i figur 1).  

 

 

Figur 1. Indelning av begränsade rättigheter enligt jordabalken. 

Källa: Egen bearbetning av kursmaterial. 
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5.  Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt upplåts till förmån för person att på visst sätt använda en hel eller en del av en 

fastighet som ägs av någon annan (Julstad, 2011). Nyttjanderätter delas in i arrende, hyra och 

tomträtt. Vidare delas arrende upp i jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden, 

(se figur 1).  

Nyttjanderätt kan även delas in i helnyttjanderätt och partiell nyttjanderätt enligt jordabalken. 

Det förstnämnda innebär att fastighetsägaren avstår att bruka marken till förmån för 

nyttjanderättshavaren. Med en partiell nyttjanderätt får rättighetshavaren tillträde till hela eller 

delar av fastigheten (JB 7:3 §) för exempelvis jakt- eller fiskeändamål. En nyttjanderätt är 

begränsad i tiden enligt JB 7:5 §. Staten kan dock upplåta under obegränsad tid (JB 7:5 st.3). 

5.1  Nyttjanderättsavtalet  

För arrende och tomträtt finns speciella formkrav enligt jordabalken. För övriga 

nyttjanderättsformer finns inga särskilda krav men däremot är avtalslagen tillämplig, lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Det innebär 

att när parterna träffat en överrenskommelse, antingen skriftligt eller muntligt enligt 

avtalslagen, är avtalet därmed bindande (Grauers, 2010). 

5.2  Allmänt om arrende 

Den som upplåter en nyttjanderätt kallas för jordägare och den som innehar rättigheten kallas 

för arrendator. Området som omfattas av ett arrendeavtal kallas i lagtexten för arrendeställe, 

(Lantmäteriet, 2013a). 

Ett krav för att ett arrende ska föreligga är att jord upplåts mot vederlag enligt JB 8:1 §. Utan 

vederlag bedöms upplåtelsen inte som arrende och kapitlen i jordabalken kan därmed inte 

tillämpas. Vederlaget kan utgå som både pengar och motprestationer i form av varor eller 

tjänster. Jordbruksarrenden ska däremot bestämmas i pengar enligt JB 9:29 §.  

5.2.1 Formkrav för arrende 

Ett skriftligt avtal krävs för samtliga arrendeformer (förutom lägenhetsarrende), där alla 

avtalsvillkor ska stå med för att vara giltiga enligt JB 8:3 §. Nyttjanderätt som upplåtits 

skriftligt, till skillnad från ett muntligt, får inskrivas enligt JB 7:10 §.  
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5.2.2 Olika arrendeformer 

Arrende delas in i fyra olika former: jordbruks- bostads- anläggnings- och lägenhetsarrende. 

Nedan följer en kort beskrivning om vilka ändamål de kan upplåtas för: 

Jordbruksarrende – Mark som upplåts för jordbruksändamål (JB 9:1 §). Som i sin tur indelas 

i gårdsarrende där bostad ingår för arrendatorn, och sidoarrende där endast mark upplåts för 

odling eller bete. Jordbruksarrende förekommer inte på Trafikverket. 

Bostadsarrende – Rätt för arrendatorn att använda ett visst markområde för annat ändamål än 

jordbruk, för att kunna uppföra eller bibehålla en bostadsbyggnad på (JB 10:1 §). En del 

bostadsarrenden finns kvar sedan gammalt på Trafikverket. Dessa arrenden kan ibland vara 

problematiska, eftersom de innehas med starkt besittningsskydd och uppsägningar kan vara 

svåra att genomföras. 

Anläggningsarrende - Rätt för arrendatorn att använda ett visst markområde för annat 

ändamål än jordbruk, och rätt för arrendatorn att uppföra eller bibehålla byggnad för 

förvärvsverksamhet (JB 11:1 §). Byggnaderna ska vara av stor betydelse för verksamheten 

och får inte upplåtas för arrendatorns livstid eller under ett år (JB 11:1 §). Denna arrendeform 

är vanligast förekommande på mark tillhörande Trafikverket. För anläggningsarrende finns ett 

flertal dispositiva regler, som går att avtalas bort, som t.ex. det indirekta besittningsskyddet. 

Det innebär att Trafikverket kan avtala bort regeln om skadestånd vid arrendetidens slut.  

Lägenhetsarrende - Avser arrende som inte är något av det ovanstående (JB 8:1 §). Reglerna 

är enkla och avtalsfrihet råder mellan parterna, även muntliga avtal är tillåtna. Arrendatorn har 

inget besittningsskydd. 

5.3  Nyttjanderätter inom Trafikverket 

Det finns mängder av olika slags nyttjanderättsupplåtelser inom Trafikverket. I förmånsfallet 

kan Trafikverket ha behov av permanenta markupplåtelser för radiomaster och 

kommunikationsanläggningar eller tillfälliga upplåtelser under byggtiden för upplag av 

material och uppställning av tillfälliga anläggningar eller byggnader. I belastningsfallet kan 

andra ha behov av att nyttja områden för ledningar eller för att arrendera mark för olika 

verksamheter.  Nedan följer fyra exempel på ändamål som nyttjanderätter kan upplåtas för på 

Trafikverket.  
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5.3.1  Ledningskorsningsavtal 

Det finns många aktörer som har behov av att få använda Trafikverkets mark för sina 

ledningar, för att sedermera kunna koppla ihop sina ledningsnät. Ledningar kan korsa 

järnvägen, ligga längsmed spåret eller på annat sätt inom Trafikverkets fastighet. Ett 

ledningskorsningsavtal s.k. ”Nyttjanderättsavtal för ledning” måste upprättas mellan 

ledningsägaren och Trafikverket för att få rätt att anlägga, underhålla och nyttja utrymme för 

ledningar. Ett ledningskorsningsavtal kan även ligga till grund för upprättande av ledningsrätt 

i senare skede.   

  

En ledning kan passera Trafikverkets fastighet både över och under mark. De vanligaste 

ändamålen under mark är; rör under järnvägen och banvallen, eller ledningar och kablar för 

bredbandskommunikation. Ledningar som finns över mark upplåts som ”luftutrymme” för 

t.ex. strömledningar. Det finns flera fördelar med att lägga ledningar på Trafikverkets mark 

eftersom ledningsägaren endast behöver skriva ett avtal med en part, istället för flera 

markägare. Det är också enklare att lägga ledningar i mark som redan är uppröjt enligt 

Johannes Hedtjärn (intervju 2013-04-29). Numera accepterar Trafikverket inte att andra 

förlägger ledningar inom Trafikverkets mark inom banvallen för järnvägsanläggningen. 

5.3.2  Trafikverkets MobiSIR-nät  

Trafikverket har ett eget radiosystem som heter MobiSIR som står för Swedish International 

Railway radio.  Nätet började byggas ut 1998 efter ett beslut från UIC, Internationella 

järnvägsunionen, att ett gemensamt radiokommunikationssystem för den europeiska 

järnvägen skulle tas fram. I dagsläget finns det ca 1220 basstationer som står med ca 9 km 

mellanrum och nätet byggs ut hela tiden. På Trafikverkets master och torn finns andra 

operatörers anordningar inplacerade med s.k. inplaceringsavtal. (Ovanstående stycke är från 

intervjuer med Urban Jonsson och Liselotte Andersson på Trafikverket IT.)   

Upplåtelser som behöver tecknas för MobiSIR-nätet är väldigt omfattande. Det kan röra sig 

om markupplåtelseavtal för radiomaster samt tillbehör till dessa såsom teknikbodar och 

byggnader. Tidigare tecknades nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren men numera upplåts 

rättigheterna med ledningsrätt istället.  Nödvändiga upplåtelser krävs för opto- och elkablar 

fram till anläggningarna. Dessa upprättas oftast med servitut eller nyttjanderätter. Trafikverket 

kan behöva få rätt att fälla träd och buskar som blockerar anläggningen eller signalerna, vilket 
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ska ingå i den rätt som ledningsrätten omfattar. Trafikverket kan också behöva få rätt att ta 

väg till MobiSIR-anläggningen för tillsyn, underhåll och reparationer. Dessa upplåts oftast 

med nyttjanderätt eller servitut.  

5.3.3  Upplåtelse av järnväg 

När Trafikverket upplåter järnväg är det främst för två ändamål. Den ena är markområden 

som upplåts för t.ex. terminaler, depåer eller verkstäder. En järnvägsupplåtelse kan även gälla 

för själva spåret för att terminalförvaltaren ska kunna komma åt järnvägsnätet.  Dessa upplåts 

med nyttjanderätt, i form av lägenhet- och anläggningsarrende, efter att samråd har skett med 

bl.a. berörda länsstyrelser, kommuner och andra järnvägsföretag. Terminalförvaltaren övertar 

ansvaret för underhåll av den upplåtna delen och de investeringar som behövs för utnyttjandet 

av anläggningen enligt JVF 6:7 §. 

Det finns en begränsning i hur Trafikverket kan upplåta spår och det styrs av 

järnvägsförordningens (2004:526) regler. I princip kan Trafikverket endast upplåta spår för 

trafik av obetydlig omfattning enligt JVF 6:4 §. Det finns ingen klar definition vad som menas 

med obetydlig omfattning. Mats Nordblad (intervju, 2013-05-02) bedömer att när det knappt 

finns någon kapacitetsfördelning alls på spåret kan det anses vara av obetydlig omfattning. 

Medan ett eller några tåg per dygn som har tilldelats kapacitet inte är av obetydlig omfattning, 

(ibid.).  Det finns ett fall i Falköping där det fanns en avvikelse från järnvägsförordningens 

bestämmelser om trafik i obetydlig omfattning, då fick regeringen gå in och besluta i ärendet.   

Med kapacitetsfördelning menas enligt järnvägslagen (2004:519) 1:4 § att ett järnvägsföretag 

kan söka ett tågläge hos Trafikverket för att få tillstånd att framföra järnvägsfordon under en 

viss tidsperiod.  

Det kan vara svårt för terminal- eller verkstadsverksamhet att utnyttja spåret i begränsad 

omfattning eftersom deras arbete går ut på att använda spåret i så stor utsträckning som 

möjligt för t.ex. lastning och lossning. Reglerna gör att det är väldigt svårt att upplåta en 

rättighet av detta slag, därför förekommer de väldigt sällan.  Trafikverket har lagt fram ett 

förslag till regeringen om att ändra reglerna i järnvägsförordningen, så att upplåtelser av mark 

och järnvägsanläggningar ska kunna genomföras trots att trafiken inte enbart är av obetydlig 

omfattning. Syftet är att klara ut det som har förutsatts i proposition 2008/09:176 om 

konkurrens på spåret, där marknaden ska sköta verkstadstjänsterna för tåg och vagnar, och 
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terminalanläggningarna för lastning och lossning. Terminalägarna ska själva kunna styra över 

åtkomsten av spåren, när tågen ska få komma in och ut från dessa anläggningar.  

På fastighetsavdelningen finns en rutinbeskrivning över hur det ska gå till när upplåtelser sker 

i både spår och mark när ett arrendeavtal upprättas mellan parterna. Beroende på hur stora 

investeringarna är för arrendatorn är det avgörande för upplåtelsetidens längd. Vid stora 

investeringar på flera hundra miljoner kan upplåtelse ske för 30 år, men det vanligaste vid 

enklare anläggningar gäller för 5 år.  

5.3.4  Överlåtelse av järnväg 

Trafikverket får inte sälja delar av järnvägsanläggningen enligt järnvägsförordningen. 

Trafikverket vill ha en lagändring även här, så att det i farmtiden ska vara möjligt att överlåta 

delar av järnvägsnätet som förvaltas att staten.  I en del fall vore det lämpligare att den som 

ska driva en depå eller terminal äger marken, för att t.ex. enklare kunna få låna pengar med 

bättre säkerhet till investeringar och göra sina avskrivningar på ett bättre sätt. Dessa frågor 

diskuteras aktivt i regeringen och det är bara att invänta ett beslut i frågan. Enligt remissvar 

N2010/6632/TE är Transportstyrelsen i grunden positiv till Trafikverkets förslag.  
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6.  Servitut 

Grundläggande för servitut är att rättigheten upplåts till förmån för fastighet och gäller oavsett 

vem som är ägare till den. Det är viktigt att klargöra att servitut inte är en personlig rättighet 

utan ingår i den härskande fastigheten och får heller inte överlåtas särskilt (JB 14:3 §). Ett 

servitut är enligt JB 2:1 § st. 2 ett fastighetstillbehör till den härskande fastigheten. Servitut 

kan bildas på tre sätt, genom skriftligt avtal, lantmäteriförrättning eller expropriation. 

6.1 Grundläggande om servitut 

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt, som inte kan 

tillgodoses på den egna fastigheten (Julstad, 2011; Paasch 2005). Ett servitut avser att reglera 

ett förhållande mellan två eller flera fastigheter (Nilsson & Sjödin, 2003). Det kan t.ex. gälla 

rätt att få använda mark för väg, uppföra en byggnad eller att dra fram ledningar på annans 

fastighet. Även flera fastigheter kan behöva utnyttja ett bestämt utrymme inom en eller flera 

andra fastigheter för att t.ex. upprätta en gemensam anläggning för parkering eller vatten- och 

avloppssystem. Rättigheter som är upplåtna för flera fastigheter kallas för 

gemensamhetsanläggningar och skapas med hjälp av anläggningslagen (Ekbäck, 2009).  

Det som är utmärkande för servitut är att det är den härskande fastighetens behov som avgör 

omfattningen av servitutet för att ”bota en brist på denna” enligt Nilsson och Sjödin (2003). 

Med härskande fastighet menas den fastighet som belastar dvs. har en rättighet i annans 

fastighet, för att få använda ett område eller anläggning för något specifikt ändamål. Den 

tjänande fastigheten är den som upplåter en rättighet i sin fastighet (Österberg, 2010). I FBL 

och förrättningssammanhang används emellertid ofta uttrycken ”till förmån för”, som då 

avser den härskande fastigheten och ”belastar” som hänsyftar till den tjänande fastigheten 

enligt Julstad (2011).  

6.2 Lokaliserat eller olokaliserat servitut 

En servitutsrättighet som upplåtits på ett bestämt utrymme eller plats kallas för ett lokaliserat 

servitut. Om rättigheten upplåtits i hela fastigheten är det ett olokaliserat servitut, som innebär 

att hela fastigheten får användas för t.ex. jakt eller fiske (Nilsson & Sjödin, 2003). Om det 

sker en förändring i fastighetsindelningen kan servitutet påverkas på olika sätt beroende på 

om det är ett lokaliserat eller olokaliserat servitut, samt om det är ett avtals- eller 

officialservitut. En del rättigheter upphör att gälla, medan andra rättigheter kan minska eller 
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öka i sina utövningsområden (Julstad, 2011). Verkan av ändring i fastighetsindelningen 

regleras i JB 7:27–30 §§ och i FBL 5:5 §.  

6.3 Olika former av servitut 

Ett servitut kan vara både positivt eller negativt. Ett exempel på ett positivt servitut är att få 

rätt att utnyttja en väg eller dra en kraftledning på annans fastighet. Ett negativt servitut kan 

däremot vara att den tjänande fastigheten, till förmån för den härskande fastigheten, förbinder 

sig att ge upp vissa fördelar på den egna fastigheten som t.ex. att inte plantera träd för att 

förstöra utsikten för grannen, dessa benämns som villaservitut.  

Olika former av servitut kan delas in efter hur de är beskaffade. Det finns platsservitut som 

avser t.ex. rätt att ta väg eller framföra ledning. Alsterservitut som är typiska 

jordbruksservitut, dit hör t.ex. skogsservitut och betesservitut, som numera inte nybildas och 

där husbehovet bestämde omfattningen av servitutet. Med substansservitut avses rätt att ta 

vissa material såsom t.ex. sten, grus och sand. Fångstservitut avser jakt- och fiskerättigheter. 

Vattenservitut avser vattentäkt och vattenkraft (ovanstående stycke, Lantmäteriet 2013a).  

6.4   Bildande av avtalsservitut 

Servitut kan bildas genom privata avtal s.k. avtalsservitut. Dessa regleras i jordabalkens 14 

kapitel. Servitutsrekvisiten i JB 14:1 § måste vara uppfyllda för att avtalet ska accepteras som 

en servitutsupplåtelse. Om avtalet inte uppfyller rekvisiten föreligger inget servitut, utan 

rättigheten är i regel en nyttjanderätt enligt Nilsson och Sjödin (2003).       

När ett servitut bildas ska det enligt JB 14:1 § 1 st. främja en ändamålsenlig markanvändning. 

Detta innebär att servitutet inte endast ska vara till nytta för den härskande fastigheten utan 

åstadkomma en effektiv och rationell markanvändning totalt sett, så att både den härskande 

och den tjänande fastigheten ska främjas (Nilsson & Sjödin, 2003).   Ett servitut får inte heller 

innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten som avses med i visst 

hänseende i JB 14:1 § 1 st. Ett sådant besittningstagande är i regel en helnyttjanderätt 

(Lantmäteriet, 2013a). Ett annat villkor för att ett servitut ska få bildas är att det endast får 

avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten (JB 14:1 § 2 

st.). Anordningar för tillfälliga behov kan inte tjäna som underlag för en servitutsrätt, utan 

måste avse något mera bestående (Lantmäteriet, 2013a).  
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Några positiva prestationer får heller inte förekomma för den tjänande fastigheten, annat än de 

nämnda undantagen i lagtexten, underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning (JB 14:1 § 

2 st.). Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsdragningen går mellan underhåll och drift. 

I princip ska inte ägaren av en tjänande fastighet sköta driften av en anläggning och inte heller 

medverka i anläggandet av den (Lantmäteriet, 2013a). Om ägaren i den tjänande fastigheten 

åtagit sig en positiv prestation att exempelvis ha tillsyn över att ett träd inte växer upp på den 

egna fastigheten ingår åtagandet inte i servitutsavtalet, även om avtalet i övrigt uppfyller 

servitutsrekvisiten enligt Nilsson och Sjödin (2003). Avtalet i sig är bindande och räknas som 

ett obligationsrättsligt avtal mellan parterna, inte fastigheterna, och har därmed inte verkan 

mot tredje man.   

6.4.1  Servitutsavtalet 

Det finns speciella formkrav som måste uppfyllas för att servitutsavtalet ska var giltigt enligt 

JB 14:5 §. Avtalet måste vara skriftligt av den tjänande fastighetens ägare, handlingen måste 

även innehålla uppgifter om den härskande och tjänande fastigheten samt ändamålet med 

upplåtelsen.  Dessa är minimikrav för att upplåtelsen överhuvudtaget ska kunna godtas som 

ett giltigt servitut. Avtalet i sig är däremot i regel inte ogiltigt utan räknas då som en 

nyttjanderätt (Nilsson & Sjödin, 2003).   

Formkraven kom till efter jordabalkens ikraftträdande den 1 januari 1972. Innan dess kunde 

servitutsavtal ingås muntligt och gäller fortfarande som servitut. Däremot avtal som ingåtts 

muntligt efter nämnda datum hanteras som nyttjanderättsavtal (Lantmäteriet, 2013a). 

6.4.2  Servitutsavtalet vid överlåtelse 

Ett officialservitut gäller i regel alltid medan ett avtalsservitut som inte är inskrivet kan i vissa 

fall upphöra att gälla mot ny ägare i den tjänande fastigheten vid en överlåtelse. Enligt 

Lantmäteriet (2013a) ingår servitutet i äganderätten till den härskande fastigheten och följer 

alltid med denna vid en överlåtelse.  

Även ett privilegierat servitut som är ett avtalsservitut tillkommet före 1876, och ett 

jorddelningsservitut tillkommet före 1928 gäller också och har en sakrättslig giltighet utan 

inskrivning enligt Nilsson och Sjödin (2003). 
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För att säkra ett servitut måste den skrivas in i fastighetsregistret (JB 23:1 §). Om servitutet 

inte är inskrivet måste säljaren göra förbehåll för att upplåtelsen ska fortsätta gälla mot den till 

vilken fastigheten överlåts enligt JB 7:11 §. Om inget förbehåll skett måste den nye ägaren 

vara i ond tro d.v.s. haft kännedom om upplåtelsen, för att servitutet ska fortsätta gälla enligt 

JB 7:14 §. Om säljaren försummat att göra förbehåll och rättigheten går förlorad, blir säljaren 

skadeståndsskyldig gentemot rättighetshavaren enligt JB 7:18 §.  

En fastighetsägare kan begära ett fastighetsbevis från inskrivningsmyndigheten där det bl.a. 

framgår vem som är lagfaren ägare, inteckningsförhållanden och vilka rättighetsinskrivningar 

som finns i fastigheten (Ekbäck, 2009).  Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. 

innehåller bestämmelser om fastighetsbevis och andra uppgifter rörande innehållet i 

fastighetsregistret. 

6.5  Bildande av officialservitut 

Servitut som bildas vid en förrättning eller genom domstolsbeslut kallas för officialservitut. 

Ett officialservitut bildas och regleras i enighet med följande lagstiftning t.ex. FBL, AL, MB, 

ExL eller PBL. Servitutsrekvisiten i JB 14:1 1 st. gäller även för officialservitut och är 

grundläggande för all servitutsbildning. 

Enligt FBL 5:1 § kan servitut bildas, ändras eller upphävas genom fastighetsreglering. Detta 

kan antingen göras som en fristående åtgärd eller i samband med en annan 

fastighetsbildningsåtgärd (FBL 7:2 §), vilket är det vanligaste. I FBL kap. 7 finns särskilda 

bestämmelser om bildande av servitut. Dessutom ska de allmänna lämplighets- och 

planvillkoren i 3 kap. FBL samt de allmänna bestämmelserna om fastighetsreglering i 5 kap. 

FBL följas. 

I FBL 7:1 § finns grundläggande bestämmelser om bildandet av officialservitut. Krav ställs på 

att servitutet ska vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning.   

6.6  Servitut inom Trafikverket 

Det finns många olika slags servitut som är kopplade till Trafikverkets fastigheter. I 

belastningsfallet kan andra ha behov av få utnyttja områden för ledningar, upplag av material 

eller köra på Trafikverkets mark. I förmånsfallet kan Trafikverket ha behov av att utnyttja 

annans mark för t.ex. el- och strömanslutningar. Här nedan kommer ett exempel på ett 
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nödvändigt servitut som Trafikverket måste inneha för att kunna driva en fungerande 

järnvägsanläggning. 

6.6.1  Trädsäkringsservitut 

Trafikverket har ett nationellt trädsäkringsprojekt på gång sedan 2006 som ska vara färdigt i 

slutet av 2013. Det innebär att träd och buskar röjs längs med järnvägen för att undvika att 

träd faller över spåren och kontaktledningarna. Detta projekt påbörjades efter stormen Gudrun 

år 2006 och orkanen Per år 2007, då stora delar av södra Sveriges järnvägsnät slogs ut. 

Genom projektet ska 450 mil järnväg trädsäkras varav 340 mil redan gjorts (Trafikverket, 

2013). Stråk där godstrafik och arbetspendling är som störst prioriteras i första hand.   

För att projektet ska vara möjligt måste Trafikverket upprätta trädsäkringsservitut med 

omkringliggande markägare. För att alla markägare ska behandlas lika har Trafikverket 

beslutat att alla servitut ska bildas genom lantmäteriförrättningar. Servitut bildas på skogs- 

och åkermark utanför detaljplanerat område (Trafikverket, 2013). Fastighetsägare som har 

bostadstomter i anslutning till järnvägen omfattas inte av servitut utan en individuell 

bedömning görs från fall till fall om det finns risk för att ett träd ska falla över spåret. I de fall 

där fastighetsägaren nekar Trafikverket att ta bort träd, kan denne bli skadeståndsskyldig ifall 

trädet faller över spåret. 

Servitutet ger Trafikverket rätt att avverka s.k. ”trädfria skötselgator” som sträcker sig 20 

meter ut från spårets mitt. Kantzonerna som finns utanför skötselgatorna ska avverkas med 

enstaka träd om de är i farozonen, (se figur 2). Trafikverket har hela ansvaret för 

avverkningen inom skötselgatorna medan kantzonerna sköts under olika tidsintervaller 

beroende på vart i landet de ligger och hur växtligheten är (Trafikverket, 2013). 

 

Figur 2. Skötselgator och kantzoner längs med järnvägen. Källa: Trafikverket (2013).  
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7.  Ledningsrätt 

Allmännyttiga ledningar kan upplåtas med ledningsrätt enligt ledningsrättslagen.  

Ledningsrätt bildas genom lantmäteriförrättning och handläggs av en lantmäterimyndighet 

(LL 5 §). En ledningsrätt har likheter med såväl nyttjanderätt som servitut eftersom den både 

kan upplåtas till förmån för en juridisk person och en fastighet. Ledningsrätten ska gälla för 

all framtid och liknar i det avseendet servitut (Lantmäteriet, 2013b).  

Enligt Nilsson och Sjödin (2003) är både LL och AL av expropriativ karaktär där vissa 

tvångsinslag kan förekomma, till skillnad mot FBL som (oftast) bygger på överrenskommelse 

mellan sakägarna. Innehavare av nyttjanderätt, servitut och de som innehar en 

andrahandsupplåtelse i en ledningsrätt är samtliga sakägare enligt (LL 18 §). 

En verksamhetsutövare, som vill utnyttja utrymme för ledning eller annan anordning inom en 

fastighet kan få ledningsrätt enligt LL 1 §, upplåtelser får dock inte ske i sämjelott eller 

tomträtt (Lantmäteriet, 2013b).  Ledningsrättshavaren har därmed rätt att vidta de åtgärder 

som behövs för att anlägga, nyttja och underhålla ledningarna. De befogenheter som ska gälla 

för ledningsrätten bestäms i samband med förrättningen.  

I LL 2 § anges en fullständig lista för vilka slags ledningsändamål som ledningsrätt kan 

upplåtas för. Det kan t.ex. vara ledningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät, för 

elektriska starkströmsledningar för vilken koncession fordras, vatten- och avloppsledningar, 

fjärrvärme, eller transport av råvaror som olja och gas från ett produktionsställe till ett annat.  

7.1  Bildande av ledningsrätt 

I praktiken handläggs ledningsrättsärenden med samma förfarande som i 

fastighetsbildningslagen. En fråga om ledningsrätt upptas efter ansökan till 

lantmäterimyndighet enligt LL 15§. Båtnadsvillkoret i LL 6 § måste vara uppfyllt, som 

innebär att fördelarna måste överstiga kostnaderna och olägenheterna som ledningsrätten kan 

medföra både för allmänna och enskilda intressen. Även andra villkor i LL 7-11 §§ måste 

vara uppfyllda för att ledningsrätt ska få bildas. Lantmäteriet ska bevaka eventuella allmänna 

intressen med sakägare och myndigheter (LL 19 §). När det gäller enskilda intressen är 

bestämmelserna dispositiva och kan avtalas bort enligt LL 14 §. I vissa fall kan en fastighet 

ändå bli skyldig att avstå utrymme om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt (LL 

12 §). I dessa situationer kan ägaren begära att fastigheten löses in helt eller delvis, beroende 
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på om olägenheten är begränsad till ett visst område eller ej på fastigheten. Ersättning för 

upplåtelse och inlösen ska bestämmas enligt samma principer som vid en expropriation enligt 

LL 13 §, (se 8.1).  

7.1.1 Planer och bestämmelser 

Ledningsrätten får inte strida mot vad som står i planer och bestämmelser (LL 8 §) men 

mindre avvikelser får göras om länsstyrelsen eller kommunen tillåter det. I de områden som 

inte omfattas av detaljplan får ledningsrätt inte upplåtas om det försvårar områdets 

ändamålsenliga användning, orsakar olämplig bebyggelse eller försvårar lämplig planläggning 

av området (LL 9 §).  

Om det inte föreligger något hinder för ledningsrätten ska lantmäterimyndigheten meddela ett 

ledningsbeslut som ska innehålla uppgifter om t.ex. ledningens ändamål och beskaffenhet, 

upplåtet utrymme samt vilka befogenheter som ska ingå i ledningsrätten enligt LL 22 §.  

7.2  Åtgärder enligt ledningsrättslagen 

Enligt Lantmäteriet (2013b) ska ledningsrätt i första hand användas för upplåtelse av antingen 

befintlig ledning eller ny ledning. När en ledningsfråga redan avgjorts och det sker 

förändringar i förhållandena kan en omprövning behöva göras genom ny förrättning.  Då kan 

ledningsrätten ändras, upphävas eller upplåtas om det sker i samband med upphävandet enligt 

LL 33 §.  Inskrivna servitut och nyttjanderätter kan omvandlas till ledningsrätter (LL 16 §), 

förutsatt att eventuella fordringsägare medger det (LL 14 §). Ledningsrätt kan även användas 

som säkerhet för kreditunderlag s.k. fastighetsanknytning (Lantmäteriet, 2013b). 

7.3  Ledningsrätt och annan lagstiftning 

Ledningsrättslagen kan användas tillsammans med annan lagstiftning bl.a. ExL eller MB. En 

ledningsrätt får inte bildas om upplåtelsen kan tillgodoses på ett lämpligare sätt genom annan 

lagstiftning. Anläggningslagen har företräde om ledningen är av stadigvarande betydelse för 

flera fastigheter och kan ingå i en gemensamhetsanläggning enligt LL 2 § st. 3.  

Om det i samband med en fastighetsreglering uppkommer behov av att bilda, ändra eller 

upphäva ledningsrätt, får lantmäteriet förordna om prövning enligt FBL 7:11 § och LL 15 §. 

En ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med en fastighetsbildningsåtgärd vid en och 

samma förrättning (LL 15 §), varvid ett gemensamt fastighetsbildningsbeslut meddelas (LL 
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22 §). Om en ledning eller tillhörande anordning är av större omfattning får prövningen av 

ledningsrättsfrågan delas upp i flera förrättningar (LL15§).  

Ett servitut som avser rätt att dra fram ledning eller annan anordning enligt ledningsrättslagen 

får inte bildas genom fastighetsreglering (FBL 7:2 st. 1§). 

7.4. Ledningsrätt inom Trafikverket 

Oftast löses upplåtelser för ledningsändamål genom nyttjanderättsavtal mellan Trafikverket 

och berörda ledningsägare. Om en ansökan om ledningsrätt kommer in via Lantmäteriet har 

Trafikverket som krav att ett nyttjanderättsavtal först ska upprättas som sedan kan ligga till 

grund för ledningsrätten. Detta för att Trafikverket ska kunna ha möjlighet att kontrollera att 

de befintliga ledningarna inte kommer att störas eller påverkas negativt och att de ålagda 

geotekniska kraven som finns efterföljs. Detta förfarande underlättar också för lantmätaren i 

sitt beslut om det finns grund för ledningsrätten eller inte, när det finns en överenskommelse 

mellan parterna och alla förhållanden är kontrollerade. Det är lantmätaren som bestämmer om 

ledningsrätten får bildas eller inte, om hon/han anser att alla villkor för ledningsrätten är 

uppfyllda.  
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8.  Expropriation 

Expropriation innebär att ett markområde tas i anspråk för ägande eller att en rättighet upplåts 

i den. För järnvägsmark förekommer sällan expropriation eftersom en fastställd järnvägsplan 

skapar grund för att Trafikverket kan tvångsinlösa mark även på annat sätt. Med stöd av 

järnvägsplanen kan fastighetsindelningen ändras genom fastighetsreglering och tillhörande 

servitut bildas. Oftast löses markfrågorna genom överenskommelse, eftersom markägarna vet 

att det finns vissa tvångsmöjligheter att ta till.  

Inom Trafikverket finns områden som är exproprierade sedan gammalt. Det gäller i hög grad 

marken för järnvägsspåren som exproprierats med äganderätt men även för kraftledningar för 

vilka rätten att nyttja kraftledningsområdet exproproprierats. Numera säkras behovet av mark 

för kraftledningar med hjälp av ledningsrättslagen.   

8.1  Expropriationsersättning 

Ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) används som grund för många 

lagar om hur beräkningar ska göras och vilka principer som ska gälla. Grundtanken med 

expropriationslagens ersättningsregler är att fastighetsägarens ekonomiska situation ska vara 

densamma före och efter expropriationen. En förutsättning för ersättning är att 

expropriationen orsakar en skada enligt Kalbro och Lindgren, (2010). Expropriations-

ersättningen består av flera olika ersättningsposter för olika typer av skador.  

När en fastighet exproprieras i sin helhet ska löseskilling betalas med ett belopp som 

motsvarar fastighetens marknadsvärde. Om en del av en fastighet exproprieras, ska 

intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens 

marknadsvärde. För ytterligare skador betalas annan ersättning. Dessutom ska det göras ett 

särskilt påslag med 25 % av marknadsvärdet enligt ExL 4:1§.   
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9.  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från litteratur- och intervjustudien. Litteraturstudien 

bestod av en teoretisk genomgång av vilka olika upplåtelseformer som finns att tillgå när en 

rättighet skapas och vilka lagar som reglerar dessa. Intervjustudien bestod av en empirisk 

undersökning av kvalitativ karaktär där respondenternas åsikter och erfarenheter lyftes fram 

för att få en bild av vilka typsituationer och upplåtelseformer som aktualiseras i Trafikverkets 

fastigheter. 

9.1 Sammanfattning av litteraturstudien 

Resultatet av litteraturstudien sammanfattas i en lathund där de olika rättighetsformerna 

nyttjanderätt, servitut och ledningsrätt jämförs. För varje åtgärd följer en kort beskrivning av 

vad som gäller för respektive rättighetsform i olika situationer. En lagrumshänvisning finns 

till varje del, för att läsaren på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna hitta respektive avsnitt i 

lagboken. Lathunden har utformats på ett sådant sätt att en kronologisk ordning kan följas i 

respektive upplåtelseform. Den redovisar hur en rättighet får upplåtas och till vem, hur den 

kan ändras och slutligen upphöra att gälla. Lathunden ska vara ett stöd för att på ett enkelt och 

överskådligt sätt kunna se skillnaden mellan upplåtelseformerna. (Den är inte på något sätt 

uttömmande.)  

Tabell 3. LATHUND – en jämförelse mellan nyttjanderätt, servitut och ledningsrätt 

NYTTJANDERÄTT SERVITUT LEDNINGSRÄTT 

UPPLÅTS TILL FÖRMÅN FÖR  

Person eller juridisk person, 
ett nyttjanderättsavtal upplåts per 
fastighet. 

Fastighet, upplåts i en eller i flera 
fastigheter. 

Fastighet eller juridisk person, 
avser i allmänhet flera fastigheter i 
samma förrättning. 

BILDAS GENOM 

Civilrättslig överenskommelse – 
nyttjanderättsavtal. 
 
Kan även bildas genom 
lantmäteriförrättning eller expropriation 
ExL 1:1 – officialnyttjanderätt. 

Civilrättslig överenskommelse – 
avtalsservitut JB 7 kap och 14 kap. 

Lantmäteriförrättning FBL 7 kap, men även 
AL och ExL – officialservitut. 

Lantmäteriförrättning LL och FBL – 
officialrättighet. 

REKVISIT FÖR GILTIGHET 

Finns inga speciella krav. Krävs enligt JB 14:1 gäller både avtals- och 
officialservitut (Om inte kraven uppfylls är 
det i regel en nyttjanderätt). 

Officialservitut – kan endast skapas om 
bl.a. båtnadsvillkoret är uppfyllt FBL 5:4.  

Villkoren i LL 6-11 måste vara 
uppfyllda för att ledningsrätt ska få 
bildas. 
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FORMKRAV FÖR GILTIGHET 

Formkrav krävs för arrende och tomträtt 
JB 8:3, för övriga nyttjanderätter inget 
krav.  
 
För officialnyttjanderätt gäller även ett 
förrättningsbeslut som vunnit laga kraft. 
 

Formkrav krävs JB 14:5. (Om inte kraven 
uppfylls är det i regel en nyttjanderätt). 

För officialservitut gäller även ett 
förrättningsbeslut som vunnit laga kraft. 

Formkravet är ett ledningsbeslut 
som vunnit laga kraft LL 22.  

BEGRÄNSNING I TIDEN 

Gäller högst 25 år inom planlagt mark 50 
år i övrig mark JB 7:5. Undantag när 
staten upplåter JB 7:5 st. 3. 

Utan begränsning i tiden JB 7:6 och  
FBL 7:1 st. 2. 

Utan begränsning i tiden. 

TYP AV ERSÄTTNING 

Ersättning förhandlas mellan parterna 
som årlig- eller engångsbelopp.  
 
Officialnyttjanderätt – domstolsbeslutet 
anger ett engångsbelopp. 
 

Avtalsservitut oftast engångsbelopp.   

Officialservitut - förrättningsbeslutet anger 
ett engångsbelopp. 

Ledningsrättsbeslutet anger ett 
engångsbelopp.  

GILTIGHET VID ÄGARBYTE  

Gäller i regel vid ägarbyten, förutsätter 
inskrivning JB 23:1. Dessutom för 
arrende och hyra gäller mot ny ägare 
om: 
* avtalet är skriftlig och tillträde har ägt 

rum före upplåtelsen JB 7:13 

* förbehållits JB 7:11 

* den nye ägaren är i ond tro JB 7:14 

Officialnyttjanderätt består vid ägarbyte. 

Avtalsservitut kan i vissa fall upphöra, 
förutsätter inskrivning JB 23:1. 
 
Privilegierat servitut före 1876 och 
jorddelningsservitut före 1928 gäller utan 
inskrivning. 
 
Officialservitut består vid ägarbyte. 

Gäller oberoende av ägarbyten. 

UPPHÄVANDE AV RÄTTIGHET (Genom expropriation kan alla slags nyttjanderätter, servitut och leningsrätter upphävas.) 

Kan upphöra genom avtal med 
fastighetsägarna. 

Både inskrivna avtals- och officialservitut 
kan upphävas genom fastighetsreglering. 
 
Avtalsservitut kan upphöra genom avtal 
mellan fastighetsägarna. 

Kan överprövas och omprövas genom 
förrättning. 

REDOVISAS I FASTIGHETSREGISTRET OCH REGISTERKARTAN 

Syns på den belastande fastigheten i 
fastighetsregistret, förutsätter 
inskrivning JB 23:1.   
 
Officialnyttjanderätt - redovisas i 
fastighetsregistret. 
 
Redovisas inte på registerkartan. 
 

Avtalsservitut – syns på fastighetsregistret 
på belastande fastigheten som förutsätter 
inskrivning JB 23:1. 

Officialservitut – både tjänande och 
härskande fastigheten i fastighetsregistret.  
Officialservitut före 1973 kan saknas i 
fastighetsregistret. 
 
Inskrivna servitut redovisas på 
registerkartan. 

Redovisas i fastighetsregistret på 
fastighet som upplåter mark. 
 
Redovisas på registerkartan 

BEVAKNING AV RÄTTIGHET I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING (I samtliga fall ska lantmätaren ta ställning till och redovisa 
konsekvenser på rättigheten av den förrättningsåtgärd som genomförs.) 

Inskrivna nyttjanderätter bevakas av 
lantmätaren. Nyttjanderättshavaren är 
skyldig att uppge oinskrivna rättigheter 
om inte förbehåll har gjorts JB 7:11. 

Inskrivna servitut bevakas av lantmätaren. 
Servitutshavaren är skyldig att uppge 
oinskrivna servitut om inte förbehåll har 
gjorts JB 7:11. 

Bevakas av lantmätaren i förrättning. 
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EXEKUTIV AUKTION 

Avtalsnyttjanderätt kan beröras av en 
exekutiv auktion. Kräver förbehåll JB 7:16 
eller att rättigheten har bättre rätt än 
exekutionsfordran UB 12:33. 
 
Officialnyttjanderätt är tryggad, berörs 
inte. 

Avtalsservitut kan beröras av en exekutiv 
auktion. Kräver förbehåll JB 7:16 eller att 
rättigheten har bättre rätt än 
exekutionsfordran UB 12:33. 
 
Officialservitut är tryggad, berörs inte. 

Berörs inte av exekutiv auktion. 
 

 

9.2 Resultat av intervjustudien 

För att kartlägga vilka typsituationer och upplåtelseformer som i nuläget finns på Trafikverket 

genomfördes en intervjustudie. Intervjuerna bestod av 28 frågor som var indelade i två 

kapitel, Trafikverket i förmånsfallet respektive belastningsfallet. De åtta medverkande 

personerna i intervjustudien arbetar alla inom Trafikverket med markfrågor på ett eller annat 

sätt. I detta avsnitt redovisas en sammanställning av alla intervjuer. Utförligare svar finns att 

läsa som bilagor, och av utrymmesskäl har frågor som inte besvarats tagits bort från 

frågeformulären.  

I intervjustudien utreddes även frågan om huruvida upplåtelserna sker genom 

överenskommelse eller tvång samt hur rättigheterna ersätts i olika fall. Svaren på dessa frågor 

kommer att redovisas kortfattat i kapitel 9.2.1. Frågan om var och hur rättigheterna 

registreras och bevakas behandlas som ett eget avsnitt i 9.2.3. 

Vidare behandlas trädsäkringsservitut och markupplåtelser för MobiSIR-anläggningen mer 

ingående för att åskådliggöra fördelarna med de upplåtelseformer som valts.  

9.2.1 Trafikverket i förmånsfallet 

Med förmånsfallet avses då Trafikverket vill ha en rättighet på annans fastighet. Här nedan 

redovisas exempel på olika situationer som kan aktualiseras samt vilken form av rättighet som 

skapas vid respektive tillfälle för att Trafikverket ska kunna driva och underhålla järnvägarna 

på ett ändamålsenligt sätt.   

Ett urval av olika situationer då t.ex. servitut kan bli aktuellt är när Trafikverket vill utnyttja 

en väg för att komma åt ett teknikhus eller andra anläggningar som ligger vid järnvägen. 

Dessa upplåtelser kan lösas genom att Trafikverkets fastighets inträder i en befintlig 

gemensamhetsanläggning men i många fall löses det genom överenskommelse med 

anläggningssamfälligheten eftersom vägen i många fall utnyttjas endast någon gång per år. 
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För att motverka snöras och jordskred uppe i fjällen kan Trafikverket behöva bygga 

skyddsvallar för järnvägsanläggningen. Dessa rättigheter löses antingen med nyttjanderätt 

eller servitut. Belastningsservitut (servitut att få anlägga och behålla tryckbank) förekommer 

också, för att bygga upp massor vid sidan om spåret för att öka mottryck när tågen passerar. 

Detta görs på befintliga spår för att kunna öka belastningen med tyngre tåg.  

Det finns även tillfälliga nyttjanderätter som kan upplåtas under byggtiden för t.ex. upplag av 

material och uppställning av tillfälliga anläggningar eller byggnader. Dessa nyttjanderätter är 

tidsbegränsade och vid byggnationens slut så upphör de att gälla. Det går även att upprätta ett 

tillfälligt servitut i samband med en väg- eller järnvägsbyggnation för t.ex. upplag av material 

eller för en tillfällig väg. Det emotsäger rekvisiten i JB 14:1 § att servitutet ska vara av 

stadigvarande betydelse samt att en ändamålsenlig användning enligt FBL 5:4 § ska erhållas. 

Servitutet utgör i detta sammanhang en förutsättning för att en permanent väg eller 

järnvägsfastighet kan bildas. Behovet är således av tillfällig karaktär men ändamålet är av 

stadigvarande betydelse. Servitutet upphör att gälla när byggnationen är klar. 

För Trafikverkets egna radiosystem MobiSIR måste avtal tecknas för markupplåtelser av 

master, torn och tillbehör såsom byggnader och teknikbodar. Förut tecknades ett arrendeavtal 

med varje fastighetsägare på 15-40 år.  Många av dessa avtal har gått ut eller behöver förnyas. 

Detta skapar ett stort problem för Trafikverket eftersom avtalen i regel upplåtits på olika sätt 

och det saknas bevakning på när de går ut. I avsnitt 9.2.3 beskrivs mer ingående hur 

rättigheter bevakas på Trafikverket. För att förnya mastavtalen krävs det oerhört mycket 

arbete och resurser eftersom masterna finns på ca 1220 platser. Trafikverket har tagit ett 

beslut om att alla nya markavtal för master och torn samt gamla arrendeavtal ska göras om till 

ledningsrätter. Fördelarna med ledningsrätt jämfört med arrende är många. Eftersom en 

ledningsrätt skapas vid en förrättning och i samband med det upprättas ett ledningsbeslut där 

alla åtaganden mellan Trafikverket och fastighetsägaren klargörs behövs förhandling endast 

hållas vid ett fåtal tillfällen. Enligt LL 22 § ska ett ledningsbeslut innehålla uppgifter om 

vilken typ av ledning som avses, vilket utrymme som behöver tas i anspråk, tillträde för 

byggande, tillsyn och drift m.m. Dessa uppgifter skrivs in i fastighetsregistret och behöver 

inte bevakas av Trafikverket när t.ex. ändringar sker i fastighetsindelningen eller när 

fastigheter byter ägare. Dessutom avgörs ersättningsfrågorna som engångsbelopp vid 

förrättningen mellan Trafikverket och fastighetsägarna. Fördelen är också att ledningsrätterna 

är obegränsade i tiden och att nya avtal inte behöver upprättas mellan parterna, vilket gör dem 

kostnadseffektiva. 
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Ett annat stort och viktigt rikstäckande projekt är Trädsäkringsprojektet Trafikverket behöver 

upprätta servitut för att ha rätt att kontinuerligt avverka träd som är i farozonen för att falla 

över spåren eller kontaktledningarna, vilket orsakar skador och trafikstörningar. Tidigare 

löstes rättigheterna med separata nyttjanderätts- och servitutsavtal mellan Trafikverket och 

respektive fastighetsägare. I avtalet bestämdes inom vilka områden träd skulle tas bort och 

grundades på överenskommelse. Detta var väldigt tidskrävande och kostsamt eftersom 

Trafikverket var tvungen att förhandla med var och en vilket i längden blir praktiskt 

ogenomförbart. Därför bestämde Trafikverket att dessa rättigheter numera endast ska skapas 

med hjälp av officialservitut i samband med förrättning. Fördelarna med detta är att alla 

fastighetsägare behandlas lika och samma information ges till samtliga. Ett officialservitut har 

även en starkare ställning för att trygga rättigheten för framtiden eftersom den skrivs in i 

fastighetsregistret.  I samband med förrättningen beräknas ersättningar för markintrånget samt 

eventuella förluster för förtida avverkning av träden. Dessa utförs av opartiska värderare så att 

samtliga markägare ska ersättas likvärdigt. 

I intervjustudien undersöktes i vilken utsträckning överenskommelse eller tvång används i 

samband med upplåtelserna. Studien visade att det nästan alltid löses genom 

överenskommelse mellan parterna. Det är ytterst sällan som Trafikverket behöver ta till 

tvångsmedel för att lösa olika situationer. Det skulle teoretiskt kunna inträffa vid skapandet av 

ledningsrätter men även i dessa fall hittas vanligen en överenskommelse eftersom 

fastighetsägarna vet att tvångsregler i ledningsrättslagen kan komma att utnyttjas. Den som 

upplåter en rättighet ersätts med marknadsvärdet och ett tillägg på 25 % enligt 

expropriationslagens bestämmelser. 

9.2.2 Trafikverket i belastningsfallet 

Med belastningsfallet avses då någon annan vill ha en rättighet på Trafikverkets fastighet. Det 

finns mängder av olika rättigheter som upplåts, här nedan redovisas ett fall då 

anläggningsarrende kan bli aktuellt samt en presentation om ledningskorsningsupplåtelser 

som är väldigt vanligt förekommande på Trafikverket. Ett stycke behandlar reflektioner kring 

hur Trafikverket resonerar kring vissa specifika upplåtelser. I slutet av detta kapitel beskrivs 

ett antal situationer där Trafikverket inte bör acceptera en belastning i sina fastigheter.  

Ett anläggningsarrende kan aktualiseras då Trafikverket vill upplåta järnvägsanläggningar 

och mark för terminaler, depåer eller verkstäder. I dagsläget finns det en begränsning i hur 
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Trafikverket kan upplåta eller överlåta spår som styrs av järnvägsförordningens regler.  I 

princip kan Trafikverket endast upplåta spår för trafik av obetydlig omfattning enligt JVF 

6:4§.  Trafikverket eftersträvar en ändring av järnvägsförordningen för att erhålla en utvidgad 

rätt till att upplåta järnvägsanläggningar och mark för t.ex. depåer och terminaler med 

anläggningsarrende. Eftersom järnvägstrafiken ökar föranleder det fler reparationer av tåg och 

vagnar och då behövs flera depåer för att utföra dessa reparationer. Det ska bli intressant att 

följa utvecklingen i denna fråga. För Trafikverkets del skulle en lagändring medföra ett bättre 

utnyttjande av järnvägsanläggningen i framtiden. 

En ledningskorsningsupplåtelse är en nyttjanderätt som upprättas mellan ledningsägaren och 

Trafikverket för att få rätt att anlägga, underhålla och nyttja utrymme för ledningar som korsar 

järnväg eller allmän väg. Dessa är väldigt vanligt förekommande och därför finns det en 

speciell avdelning som arbetar med dessa frågor i samråd med andra avdelningar. En ledning 

kan passera Trafikverkets mark både ovan och under jord. Ett ledningskorsningsavtal kan 

även ligga till grund för upprättande av ledningsrätt i senare skede.  Trafikverket vill i regel 

upprätta nyttjanderättsavtal för ledningar istället för servitut eller ledningsrätt på egen mark. 

Studien visar att hanteringen av upplåtelser kan variera beroende på om Trafikverket är i en 

förmåns- eller belastningssituation. I förmånsfallet försöker Trafikverket säkerställa viktiga 

upplåtelser med en så stark rätt som möjligt för att trygga den för framtiden. Ett sådant 

exempel kan vara när Trafikverket har viktig teknisk utrustning som säkerställer 

järnvägsdriften inplacerade i annans fastighet, t.ex. ett stationshus. I vissa fall kan det kosta 

hundratals miljoner kronor att flytta utrustningen till annan plats. Tryggheten spelar stor roll i 

valet mellan nyttjanderätt och servitut. Servitut är att föredra eftersom de inte finns någon 

begränsning i tiden och gäller oavsett ägarbyten. En annan aspekt som är viktig att tänka på är 

att nyttjanderätter kan drabbas av en exekutiv försäljning och därmed upphöra att gälla. Detta 

beror på att fastigheten kan säljas med eller utan belastningar, oavsett om dessa är inskrivna 

eller inte. Ett servitut är däremot bestående oavsett vilket exekutivt förfarande som valts. För 

permanenta lösningar med totalt ianspråktagande av mark försöker Trafikverket i regel köpa 

marken.   

I belastningsfallen är Trafikverket restriktivt med att upplåta ”starkare rättigheter”. De vill 

helst inte ”låsa” markområden som skulle kunna behövas i framtida projekt. I vissa fall kan 

det även vara en nackdel om det förekommer belastningar när Trafikverket vill sälja mark. 
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Eftersom järnvägen är av riksintresse måste hänsyn också tas till huruvida upplåtelser kan 

påverka järnvägsanläggningen negativt. I dessa fall går det inte att upplåta någon rättighet. 

För att Trafikverket fortsättningsvis ska ha lämpliga fastigheter och kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet på ett optimalt sätt accepteras inte belastningar av följande slag. Generellt 

upplåter inte Trafikverket rättigheter för privatpersoner. Det finns inga resurser för att upplåta 

och sälja mark till privata aktörer, men det finns naturligtvis undantag. Miljöfarlig verksamhet 

som bedrivs nära järnvägsanläggningen är inte heller att föredra om det finns risk för att 

anläggningen påverkas negativt. Undantaget är t.ex. uppställning av dieseltankar och annan 

verksamhet som är nödvändig för järnvägsdriften. Att upplåta arrende för bostäder nära 

järnvägen är inte heller lämpligt pga. buller och fara. 

9.2.3 Hur rättigheterna registreras och bevakas 

De rättigheter som uppkommer genom förrättning registreras i Lantmäteriets fastighetsregister 

och är offentliga för allmänheten. Trafikverket har utöver det ett eget fastighetsregister som 

heter LEB (förkortning av Lars – Erik Bengtsson) där hyres-, arrende- samt andra 

nyttjanderättsavtal, servitut och överenskommelser om fastighetsreglering registreras. Det har 

funnits problem med att nyttjanderättsavtal gällande MobiSIR inte har registrerats i LEB och 

därmed varit svåra att bevaka när uppsägnings- och förlängningstider går ut . Detta löses i och 

med att ledningsrätter bildas och därmed automatiskt blir inskrivna i Lantmäteriets 

fastighetsregister. 

Ledningskorsningsärendena läggs även in i järnvägsdatabasen BIS, Baninformations system. 

Där registreras bandelar, km-tal enligt Trafikverkets längdmätning på ledningen (km + m), 

var korsningspunkterna är och vilka ledningsavtal som gäller för olika ledningar. All 

information gällande banrelaterade anläggningar finns inlagda i BIS.  

Det finns även ett ”manuellt fastighetsregister” eller förteckning som rör f.d. SJ:s fastigheter 

JUDA, juridiskt arkiv som innehåller ritningar ända från början av 1900-talet. Det innehåller 

även förrättningsakter, diverse avtal om förvärv och expropriationer som gjordes och berörde 

SJ:s fastigheter på olika sätt. Alla gamla fastighetsritningar och kartor är sparade i 

pappersformat.  

För vägrättsavtalen finns en databas som heter TIVA, Trafikverkets register för vägrättsavtal, 

på vägsidan skrivs mest tillstånd. 
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10.  Diskussion 

Fastighetsavdelningen på Trafikverket försöker styra upp verksamheten genom att ta fram 

olika mallar och handledningar för olika upplåtelseformer. På så sätt skapas en så enhetlig 

hantering som möjligt. Målsättningen är att det ska finnas mallar för varje typsituation som de 

yrkesverksamma kan utgå ifrån. Mitt arbete var att kartlägga dessa typsituationer samt vilken 

rättighet som väljs i respektive fall för att kunna skapa ett resonemang kring för- och 

nackdelar. 

Syftet med intervjustudien var att belysa vilken rättighetsform som är lämpligast att använda i 

olika typsituationer.  Eftersom respondenterna har skilda arbetsuppgifter samt arbetar med 

varierande projekt över hela landet var det svårt att få fram ett enhetligt underlag att dra 

slutsatser ifrån. 

Markförhandlare arbetar främst med frågor som aktualiseras när Trafikverket vill köpa upp 

mark eller upprätta rättigheter på annans mark. Dessa frågor hanterades främst i delen 

Trafikverket i förmånsfallet. Markförvaltarna arbetar framförallt med att sälja mark och 

upplåta rättigheter på Trafikverkets mark. Dessa frågor hanterades särskilt i delen Trafikverket 

i belastningsfallet. Ledningskorsningshandläggarna arbetar främst med regelrätta 

ledningsfrågor, vilket innebär att de inte kommer i kontakt med samma typ av situationer som 

markförhandlarna och markförvaltarna gör. Därför blev utgångsmaterialet väldigt brett och 

många skilda situationer lyftes fram. Det var i och för sig en del av arbetet att belysa 

typsituationerna och de rättigheter som knyts an till dessa. Målet var även att få svar på om 

det finns situationer som kan lösas på olika sätt och varför man föredrar att välja t.ex. 

nyttjanderätt istället för servitut eller servitut istället för ledningsrätt. Samt att klarlägga för- 

och nackdelar med olika upplåtelseformer och utifrån det komma med idéer på hur 

Trafikverket ska kunna skapa en enhetlig hantering. Många situationer har lyfts fram, även 

om de inte alltid har diskuterats utifrån de premisser som var avsedda från början.  

Med facit i hand borde frågorna ha ställts utifrån olika typexempel där respondenterna haft 

möjlighet att beskriva vilken rättighetsform de ansåg vara lämpligast att använda i respektive 

fall. Utifrån dessa svar hade det varit enklare att dra slutsatser och ge förslag på vilken form 

av rättighet som är lämpligast att använda i olika situationer.  
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Intervjustudien bestod av 28 frågor där tre olika avdelningar på Trafikverket medverkade 

Fastighetsavdelningen med marförvaltare, Investering med markförhandlare och Underhåll 

med ledningskorsningshandläggare. Jag anser att jag har fått en bra och bred bild om hur 

ansvarsfördelningen fungerar när rättigheter skapas, och många bra exempel på hur 

respondenterna resonerar kring dessa frågor. Det finns en hel del värde i arbetet där 

resonemang förs utifrån verksamheten varför olika rättighetsformer är att föredra i skilda 

situationer. Materialet kan vara i sin teoretiska del en hjälp för Trafikverkets handläggare att 

få en bredare översiktlig kunskap om olika rättighetsformer.   
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11.  Slutsats och förslag till fortsatta studier 

I studien framkom det att det i de flesta fall är ganska naturligt vilken rättighetsform som ska 

väljas, eftersom det är ändamålet som avgör. Om ändamålet är av stadigvarande betydelse 

och av stor vikt för Trafikverkets verksamhet ska den tryggas med en rättighet som har en så 

stark ställning som möjligt, såsom servitut eller ledningsrätt. Servitut skrivs ofta när 

Trafikverket måste ha en rättighet som är av betydelse för järnvägsdriften och därför måste 

vara av bestående art.  

Trafikverket ska vara restriktiv med att upplåta ”starkare rättigheter” på sin egen fastighet, om 

de nödvändigtvis inte behövs, för att undvika att ”låsa” markområden som skulle kunna 

behövas i framtida projekt. Trafikverket har därför tydliga riktlinjer om att inte belasta sina 

fastigheter alltför hårt.  

Många gånger är det ändå lagstiftningen som styr och sätter begränsningar för vilken slags 

rättighet som kan skapas. Ledningsrätter är t.ex. svåra att påverka eftersom lagen styr 

förfarandet. Trafikverket har ett eget omfattande regelverk i form av föreskrifter och allmänna 

råd, olika tekniska villkor och skyddsanvisningar som också måste följas. Järnvägen och 

allmänna vägnätet är ett riksintresse som måste säkerställas och åtgärder och upplåtelser 

rörande detta får inte strida mot planer och bestämmelser. 

Om rätt upplåtelseform väljs från början undviks eventuella resurskrävande omförhandlingar 

längre fram. Det är också viktigt att rättigheterna blir inskrivna i fastighetsregistret så att de 

blir offentliga och därmed skyddas mot konkurrerande upplåtelser när det sker förändringar i 

fastighetsindelningen eller vid ägarbyten. Officialrättigheter blir alltid ”per automatik” 

offentliggjorda på det sättet. Det är också viktigt att rättigheterna finns i ett internt 

fastighetsregister, LEB, för att Trafikverket ska kunna ha kontroll på alla tusentals rättigheter 

som finns i såväl förmåns- som i belastningssituationer på Trafikverkets fastigheter. 

Eftersom det var svårt att få fram ett enhetligt underlag att dra slutsatser ifrån vore det 

förslagsvis intressant om vidare studier görs utifrån olika typexempel där yrkesverksamma får 

möjlighet att beskriva vilken rättighetsform de anser vara lämpligast att använda i olika fall.  

Ytterligare förslag skulle kunna vara att undersöka hur många rättigheter som har gjorts om 

till ledningsrätter vad gäller MobiSIR, hur arrendatorerna ställer sig till ledningsrätterna samt 

vilka merkostnader detta har medfört för Trafikverket.  
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Bilaga 1. Frågeformuläret 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun:  

Namn:  

Yrke:  

Arbetsplats, ort:  

Yrkesverksamma år:    

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 

 

Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
(Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel?  

 

 

6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

 

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

 

 

8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig hyres- eller 

arrendeavgift?  

 

 

9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

 

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

 

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller på 

område där Trafikverket har vägrätt? 

 

12) Vilka typer av rättigheter gäller det?  
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13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

 

 

14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

 

 

15) Förekommer tvångsmedel för upplåtelse på Trafikverkets fastigheter?  

 

 

16) Skulle andra lösningar kunnat väljas som hade varit bättre? Vad har varit hindret i så fall?  

 

17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafikverkets  

       fastigheter med? 

 

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

 

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig avgift i  

      de fall det är aktuellt? 

 

 

20) Var/hur registreras olika rättigheter och hur bevakas de? 

 

 

21) Hur många upplåtelser av olika slag hanterar du inom ditt geografiska område per år?  

 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

 

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

 

 
24) Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som ska tillämpas vid olika rättighetsupplåtelser? 

 

 
25) Upplever du några brister i lagstiftningen?  

 

 

26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

 

 
27) Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt arbete på kontoret?  

 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning  
i annans fasta egendom 

 

Datum för intervjun: 2013-04-19 

Namn: Charlotte Careborg 

Yrke: Markförvaltare 

Arbetsplats, ort: Solna, (har Stockholms län, Sörmland och Uppland som sitt arbetsfält) 

Yrkesverksamma år:   12 mån inom Trafikverket (fastighetsmäklare i 16 år, Lantmäteriet innan dess som 
kartingenjör och förrättningslantmätare 15 år) 

 

1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Överenskommelse om fastighetsreglering. 

 Ledningsrättsavtal för teleledningar, fjärrvärmeledningar  

 Mastavtal för Mobisir-masterna 

 Arrendeavtal bl.a. lägenhets- och anläggningsarrenden.  

 Servitutsavtal 

 Nyttjanderättsavtal 
 

Trafikverket i förmånsfallet 
 

2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
    (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

Mastavtal för Mobisir-masterna  

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

Nyttjanderätt 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Vid en förfrågan om t ex markköp invid en järnvägsfastighet samråder jag med samhälle som avgör om marken 
kommer att behövas i en framtid eller om vi kan sälja den. Jag samråder även med banförvaltaren som ser ur 
ett underhållsperspektiv, de måste kunna ta sig till anläggningen och kunna underhålla den.  
När jag får klartecken från dem kan jag teckna avtal. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Jag har ingen erfarenhet av det ännu.  

 

6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

Har ingen erfarenhet av detta. 

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Vid nyttjanderätt kan en engångsersättning tas ut. 

 

8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig hyres-  

    eller arrendeavgift?  

Har inte hunnit göra det ännu, men kommer att behöva göra det inom kort. 
Upplands Väsby kommun önskar köpa en bit mark intill stationen, där det ska bygga ett nytt resecentrum. 
Kommunen har tidigare gjort en värdering enbart på marken. Det har dock visat sig vara oklart om de kommer 
att bygga bostäder/kontor ovanpå resecentrum vilket skulle göra en skillnad på marknadsvärdet. Därför vill vi 
göra en egen värdering som tar hänsyn till detta. Vi inväntar även besked om vad som bestäms i den 
kommande detaljplan vad marken ska användas till i framtiden. 
Trafikverket centralt har upphandlat värderingsföretag som vi ska använda oss av. 
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9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Överrenskommelser om fastighetsreglering, nyttjanderätter och servitutsavtal skickas till Maria Nyberg som 
registrerar dessa i LEB. Även arrende-, hyres- och fastighetsavtal registreras i LEB av mina kollegor Ulla och 
Karin som är hyresadministratörer. Det händer ibland att de upptäcker att vissa avtal inte finns registrerade i 
LEB, att man helt enkelt har glömt att lämna över avtalen för registrering, men då finns de förhoppningsvis i 
diariet. Då går det ju att rätta till misstaget i efterhand. 

 
10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Jag har svårt att svara på frågan eftersom jag inte jobbat ett år ännu. 

 

Trafikverket i belastningsfallet 
 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller  

       på område där Trafikverket har vägrätt? 

 Ledningskorsningsavtal 

 Bostadsarrenden t.ex. banvaktarstugor 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 
 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

I vårt arbetsrum finns mycket nyttigt att finna. Ann håller också på att se över olika typer av mallar för bl.a. 
arrendeavtal, överlåtelse av fastighet, mastavtal.  

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Ja samt tittar även på tidigare skrivna avtal som jämförelse.  

 
25) Upplever du några brister i lagstiftningen?  

Nej, inte vad jag kan komma på. 

 

26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Det är alltid bra med lathundar.  

 
27) Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt arbete på kontoret?  

Absolut. 

 

Tack för din medverkan!   



 

42 

 

Bilaga 3. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning  
i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-04-23 

Namn: Sibel Pichler 

Yrke: Markförvaltare 

Arbetsplats, ort: Gävle 

Yrkesverksamma år:   Sedan 2012 (innan dess på Lantmäteriet sedan 2003) 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Nyttjanderättsavtal för t.ex. ledningar 

 Anläggningsarrende för byggnader och transformatorstationer 

 Lägenhetsarrende som kan t.ex. gälla en uppställningsplats på Trafikverkets mark 

 Arrende för upplåtelse av järnvägsanläggningar och mark för t.ex. godsterminaler och depåer 

 Servitutsavtal för järnvägsändamål för att vi ska kunna underhålla byggnader och andra anläggningar  

 
Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
    (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

 Trafikverket kan behöva en rättighet för att lägga optokablar eller linjekablar i annan fastighet. 

 Servitut för teknikhus 

 Rätt att ta väg för att komma åt byggnader eller teknikhus 

 Markupplåtelseavtal för radiomast med tillbehör  

 Trädsäkringsservitut (Rätt att avverka och röja träd och buskar omkring järnvägen) 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

I första hand nyttjanderätter, i andra hand avtalsservitut och i tredjehand ledningsrätter 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Jag kan avgöra själv vilken typ av rättighet som ska skapas. Vi har även ett nätverk via Live-meeting där vi 
diskuterar när de olika rättighetsformerna ska användas. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Tvång kan förekomma när en optokabel ska läggas över annan fastighet. I första hand erbjuds en ersättning till 
markägaren, om inte det fungerar försöker vi göra en ledningsrätt istället. Ansöker om ledningsrätt hos 
Lantmäteriet. 

 

6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

Att göra en enklare form av rättighet i så fall. Upplåta en nyttjanderätt istället för servitut,  
eller arrende istället för servitut. 

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Nyttjanderätt för ledning ersätts med 1000kr + 5kr per löpmeter ledning inom Trafikverkets fastigheter.  
Arrendeavgifter och servitut 

 

8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig hyres-  

    eller arrendeavgift?  

Skogsvärderingar där många olika faktorer behövs tas hänsyn till som bl.a. bonitet. 
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9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Nyttjanderättsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering registreras i Trafikverkets fastighetsregister, 
LEB.  
Alla arrendeavtal diarieförs och ibland registreras de även i LEB. Om de inte registreras är det en nackdel 
eftersom det blir svårt att ha koll på dessa avtal då.   

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Svårt att säga eftersom jag har jobbat så kort tid. Många rättigheter upphävs i samband med en förrättning. 

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller  

       på område där Trafikverket har vägrätt? 

Ledningsrätter för t.ex. högspänningsledningar, el, tele och VA. 
Upplåtelse av spåranläggning, vi har haft några fall t.ex. i Laxå och uppe i Ånge pågår ett likande ärende för 
tillfället. 

 

14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

Trafikverket är restriktivt med att upplåta ”starkare rättigheter” på Trafikverkets mark. Helst skapas 
nyttjanderättsupplåtelser och avtalsservitut istället för ledningsrätter. 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Jag utgår från mallarna som finns, och kollar naturligtvis upp själv om det finns oklarheter kring något. Ann 
håller på att se över mallarna.  

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Mindre sällan, kanske vid specialfall. 

 
24) Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som ska tillämpas vid olika rättighetsupplåtelser? 

Jag vet vilka lagar och paragrafer som ska användas för olika ändamål. 

 
25) Upplever du några brister i lagstiftningen?  

Nej, inget som jag kan komma på. 

 

26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Skulle nog behövas så att man inte gör olika varje gång. 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

Satsa på hjälptext för olika paragrafer med bra och enkla formuleringar. En sammanfattning av vilken rättighet 
ska skapas i olika typsituationer med olika ändamål. 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning 
 i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-04-23 

Namn: Fredrik Carlson 

Yrke: Markförhandlare 

Arbetsplats, ort: Karlstad (Dalsland och Värmland) 

Yrkesverksamma år:   Sedan 2001 (först på Vägverket och sedan sammanslagningen på Trafikverket) 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Eftersom jag kommer från gamla vägverket så har jag jobbat mycket med vägrätter tidigare.  
Nu jobbar jag med tillfälliga nyttjanderätter som t.ex. servitut för att utnyttja väg för att komma fram 
till ett teknikhus som ligger vid järnvägen. Antingen går vi med i en befintlig gemensamhetsanläggning 
eller så skriver vi ett servitut för vägen. Ett servitut är oftast bättre än ett ga, eftersom vi inte utnyttjar 
vägen så ofta, i bästa fall någon gång per år. 

 Ledningsrätter har vi inga. 

 Tillfälliga nyttjanderätter under byggtiden  

 Vägrätt, som används under byggtiden för exempelvis transportvägar och massupplag etc. 

 
Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
    (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

 Trädsäkringsservitut för att få rätta att avverka skog och buskar längs järnvägen. Olika områden 
avverkas i olika steg beroende på hur prioriterad järnvägssträckan är. 

 Tillfälliga nyttjanderätter under byggtiden för t.ex. upplag av material och uppställning av tillfälliga 
anläggningar eller byggnader 

 Olika slags servitut för tillfälliga vägar och transporter under byggtiden 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

Tillfälliga nyttjanderätter, servitut och 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Det faller ganska naturligt vad man ska ha. För en tillfällig nyttjanderätt under byggtiden är det bara det som 
kan användas. 
Om du ska åka på väg så är det oftast servitut som gäller men även nyttjanderätt kan förekomma, där väljer jag 
själv beroende på situation. 
För trädsäkring efter järnvägen är det servitut som gäller.  
Jag kan även använda mig av olika mallar för de olika rättighetsformerna, det finns mallar för nyttjanderätter, 
servitut, och arrenden av olika slag och fastighetsreglering. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Om vi tar en förrättning som exempel, så beror det på om det är ett stort projekt med väldigt många 
markägare inblandade (ca 20-30 st.), så kan det vara svårt att hinna med då är det lämpligare att lämna över 
det till förrättningslantmätaren. Men om det handlar om ett litet projekt t.ex. ett plankorsningsärende där det 
bara är 2-3 personer inblandade och de verkar medgörliga så försöker jag att lösa det, så att det är klart innan 
förrättningen.  
Det är svårt att säga i vilken utsträckning.  

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Vi gör en helt vanlig värdering av marknadsvärdet. Om vi säger att det är ett plankorsningsärende där det ska 
byggas en ersättningsväg då ersätts den med marknadsvärdet på marken enligt expropriationslagens 
bestämmelser.  
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8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig  

     hyres- eller arrendeavgift?  

Vi har upphandlade ramavtal för olika värderingar. 
Vi kan göra en allmän värdering när jord och skog ska värderas eller en special värdering om en verksamhet ska 
värderas.  
När det gäller jordbruksintrång och jordbruksvärderingar brukar jag göra värderingarna själv i enighet med 
åkernormen och skogsnormen.  Vid värderingen tas hänsyn till ålder på skogen, bonitet, trädslagsblandning osv. 
för att få fram en m

2
-ersättning på det. Det finns program så att vi kan räkna ut det själva om vi inte köper 

tjänsten från ett värderingsbolag. 

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Det finns inte så många rättigheter som upphävs eftersom när vi flyttar en väg så upphör vägrätten automatiskt 
att gälla. Det sker vartannat år, inte så ofta.  
Det är svårt att svara på den frågan eftersom projekten ser olika ut. Ibland kan det vara ett stort projekt med 
ett fåtal markägare inblandade eller så ett litet projekt i Värmland där laga skiften inte ens är gjorda, och där 
det finns väldigt många markägare. 
Det varierar även mellan olika regioner. Det beror även på vilket slags projekt som bedrivs och om det är på 
landsbygden eller storstan. Många kommande projekt kommer att koncentreras till storstäderna bl.a. Göteborg 
och Stockholm. 

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller på 

område där Trafikverket har vägrätt? 

 Ledningsrätter  

 Servitut för att komma över järnvägen 

 Tillstånd att få ansluta till en allmän väg (ingen rättighet men ett tillstånd). För tillståndet görs en 
förfrågan/ansökan på Trafikverkets hemsida. Det kommer ut en trafikingenjör som gör en bedömning 
om sikten är tillräckligt god för anslutning etc. Den som är sökande får bekosta och bygga vägen själv. 

 När det gäller vägrätt så är det ledningsrätter som korsar en väg för bl.a. el, tele, VA och optokabel. 

 Men även arrenden förekommer oftast på ”gamla Banverkets mark” 

 

13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

Det är ganska uppstyrt förfarande hur allt ska gå till. På vägsidan är det många tillstånd istället för rättigheter 
som t.ex. när en skylt ska sättas ut så hanteras den på ett visst sätt. 
Det är lättare att ta bort ett tillstånd men även tillstånd kan ibland överklagas. 

 

15) Förekommer tvångsmedel för upplåtelse på Trafikverkets fastigheter?  

Möjligtvis ledningsrätter om det t.ex. finns en ledningsrätt för en lång sträcka och ledningen behöver korsa en 
väg, då kan ledningsrättshavaren ansöka om en förrättning om det hos Lantmäteriet. (Men det har bara hänt 
en gång.) 

 

16) Skulle andra lösningar kunnat väljas som hade varit bättre? Vad har varit hindret i så fall?  

I det ovanstående fallet när det finns en ledningsrätt för ett ex antal mil och det blir ett uppehåll i 
ledningsrätten för några tiotal meter för vägen är det kanske smartare att skapa en ledningsrätt för hela 
sträckan även genom vägen, med tanke på om vägen försvinner någon dag. 

 

17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafikverkets  

fastigheter med? 

Rättigheter upplåts för privata aktörer som t.ex. olika bredbandsbolag. Trafikverket kan upplåta en rättighet i 
en ”vägrättszon” istället för att den ska ligga bredvid vägrätten. Rättighetshavaren slipper därmed också att 
prata med alla markägare.  När bredbandsutbyggandet börjades för ett antal år sen, då skrevs många avtal på 
detta sätt med gamla vägverket. Detta underlättar hanteringen eftersom det bara behövs skrivas ett avtal med 
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en part istället för alla markägare. 
Det kan bli problem när vägen försvinner och ledningarna ligger där, då får inte markägaren tillbaka marken i 
”oskadat skick” som innan vägen kom dit. 
Det är en förenkling för samhället främst i storstadsområden att man kan samordna olika rättigheter genom att 
låta ledningar och kablar ligga i en ”vägrättszon”. 

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

Arrendeavgifter för gamla bangårdar som kan hyras ut. 

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig  

       avgift i de fall det är aktuellt? 

Samma svar som i fråga 8. 

 

20) Var/hur registreras olika rättigheter och hur bevakas de? 

Det finns en databas för vägrättsavtal som heter TIVA, Trafikverkets register för vägrättssavtal,  
samt i LEB, Trafikverkets fastighetsregister.  
Kring nyttjanderättsavtalen finns det ett frågetecken var de läggs in efter att de har diarieförts. 
Det finns väldigt många nyttjanderätter för GSM-master och det finns ingen kontroll på när dessa avtal går ut.  
Vi saknar ett system där vi kan lagra nyttjanderätter och ha koll på avtalen. 
Jag arbetar mest med tillfälliga nyttjanderätter under byggtiden så det behövs ingen bevakning på dessa 
rättigheter. Det är skillnad på dem som jobbar på fastighetsavdelningen som hyr ut mark, där det är viktigare 
att ha ett fungerande system. 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Vi har särskilda mallar för de olika rättighetsformerna och för de olika typsituationerna. 
Ibland kan jag även ha nytta av gammalt kursmaterial som jag har sparat. 

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Inte så ofta men det händer ibland. 

 
26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Det kan vara bra med en lathund där alla rättigheter är samlade på ett och samma dokument, så att man 
slipper leta i gamla kurspärmar. Lathundarna måste vara enkla och med kortfattade formuleringar.  
En lagrumsguide bör endast ha hänvisningar till olika paragrafer. 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

Det finns kursdokumentation för nyanställda som avdelningen verksamhetsstyrning anordnar. Att 
sammanställa kursmaterial från dessa kan vara en bra idé.  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning  
i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-04-24 

Namn: Christoffer Gustafsson 

Yrke: Markförvaltare 

Arbetsplats, ort: Göteborg 

Yrkesverksamma år:   Sedan 2012, (innan dess tre år på Lantmäteriet som förrättningslantmätare) 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Olika köpeavtal där vi köper/säljer del av fastigheter .  

 Avtal om fastighetsreglering för enklare markförsäljningar, där olika säkerhetsföreskrifter och 
miljöbitar inte tas med. 

 Arrendeavtal som upprättas för både externa och interna arrenden, där interna avtal är vanligast.  
Externa arrendeavtal upprättas på Investering då Trafikverket vill nyttja mark för olika projekt . 
Arrendeavgiften för interna arrenden är på en fast summa på 5kr/m

2
, medan de externa arrendena 

baseras på marknadsvärdet. 

 Nyttjanderättsavtal för ledningar framförallt med elbolag som vill lägga ner ledningar på Trafikverkets 
mark. Vi skriver bara avtal där ledningar inte korsar järnvägen. Om ledningen korsar järnvägen är det 
en speciell grupp ”ledningskorsningsgruppen” som tar hand om dessa ärenden. Det finns speciella 
kombiavtal för både ledningskorsningar och parallellt gående ledningar längs järnvägen, dessa 
ärenden tar ”ledningskorsningsgruppen” även hand om. 

 Nyttjanderättsavtal för rättigheter att nyttja väg, för dessa kan även servitut skrivas. Nyttjanderätter 
för ledningar är också vanligt förekommande.  Det finns många nyttjanderättsavtal för olika ändamål. 

 Vi är även inblandade i ledningsrättsärenden. När en ansökan om ledningsrätt kommer in via 
Lantmäteriet från t.ex. ett elbolag, informerar vi Lantmäteriet att vi först och främst vill upprätta ett 
nyttjanderättsavtal för ledningen, om inte sådant finns sedan tidigare.   
Vi har ett krav på att ett nyttjanderättsavtal först ska bildas, så att vi kan kontrollera vad som redan 
finns i marken så att det inte stör den befintliga verksamheten. Det kan t.ex. finnas optokablar eller 
vara av geoteknisk natur som kan påverkas. Det gör det lättare för lantmätaren att besluta om det 
finns grund för ledningsrätten eller inte, när det redan finns en överenskommelse och förhållandena 
är kontrollerade. Det är upp till lantmätaren att bestämma om ledningsrätten ska bildas (ibland mot 
vår vilja), om hen finner att alla villkor för ledningsrätten är uppfyllda. 

 

Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
    (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

Det är framförallt dem som jobbar som markförhandlare på Investering som köper mark och upprättar 
rättigheter på annans mark, medan vi markförvaltare säljer mark och upplåter rättigheter på egen mark. 

 Trädsäkringsservitut är vanligt förekommande, där man ger rätt för Trafikverket att skövla skog längs 
spåret. Det finns trädsäkringsservitut längs många järnvägssträckor i hela Sverige.  

 MobiSIR-master som är telemaster för Trafikverkets egna telenät som ligger på annans mark.  

 För broar eller järnvägsbroar som går över en väg eller järnväg kan det finnas ett servitut eller 3D-
rättighet. Istället för servitut kan det bildas ett 3D-utrymme som är avgränsat i höjd- och sidled som är 
en förlängning av en befintlig fastighet. 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

För MobiSIR-masterna har det skapats både arrenden och ledningsrätter. 
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4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Jag kan oftast avgöra själv vilken typ av rättighet som ska skapas. Givetvis så diskuterar jag med kollegor om det 
är tveksamheter vad som gäller. 
I vissa fall kan det vara lämpligare med en ledningsrätt istället för servitut. Om det går att bilda en ledningsrätt 
som är lämpligare än ett servitut så ska man göra det. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Jag kan säga att nästan alltid genom överenskommelse. Jag har aldrig själv behövt använda mig av något 
tvångsförfarande utan mina ärenden har jag kunnat lösa med överenskommelse.  
Det är bra att det finns regler som kan tillämpas vid tvångssituationer då det gör att man är mer benägen att 
komma överrens.  

 

6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

Oftast så skapas samma slags rättighet, både i tvångs- och överenskommelsesituationer.  

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Den som upplåter mark ersätts med pengar eller får annan mark i utbyte. 

 

8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig  

     hyres- eller arrendeavgift?  

Ja ibland, om det är ett markområde som vi vill sälja med komplex markanvändning, med t.ex. en blandning av 
både åker- och skogsmark, då kan vi använda oss av en värdering. Det värderas alltid enligt marknadsvärdet.  
På arrende- och hyresavgift upphandlar vi väldigt sällan någon värdering.   
Fast jag har upphandlat en värdering gällande arrendeavgift för två stycken bensinstationer utefter E6:an norr 
om Skåne.  Dessa arrenden är svåra att värdera eftersom det inte finns några jämförelseobjekt att jämföra 
mellan samt att det handlar om stora summor pengar.  

 

9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Trafikverkets fastighetsregister, LEB.   

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller på 

område där Trafikverket har vägrätt? 

Framförallt nyttjanderättsavtal för ledningar.  
Ledningsrätter för olika typer av ledningar t.ex. ström, vatten, avlopp, tele- och optokablar. 
Järnvägsövergångar är vanliga, där de har servitut över järnvägen för att komma över till sina fastigheter. 
Rättigheter att få köra på Trafikverkets fastighet/mark. 
Järnvägsbolag som vill ha rättighet på Trafikverkets mark för t.ex. upplag eller för byggnader. 

 

12) Vilka typer av rättigheter gäller det?  

Det är de redan nämnda rättigheterna. 

 

13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

Beroende på järnvägsföretag så finns det olika sätt att lösa rättigheter på.  
Jag har ett par ärenden där Trafikverket arrenderar ut mark och spår för olika järnvägsföretag. Det kan bl.a. 
vara Jernhusen som vill arrendera. Ett järnvägsföretag som vill arrendera marken och spåren för att underhålla 
sina tåg, eller ha dem som uppställningsspår, eller för att lossa och lasta gods. Upplåtelsetiden kan vara på 20-
30 år, och för mindre arrenden kan vi teckna upplåtelseavtal för 1-5 år. Det beror helt på situationen. 
  
Generellt så vill Trafikverket helst inte upplåta några rättigheter för privatpersoner. Det finns inga resurser för 
Trafikverket att upplåta mark och sälja mark för alla privata aktörer som vill det. 
Sen finns det naturligtvis undantag. Om en fastighetsägare vill ha en rättighet för att kunna underhålla sin 
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byggnad som står nära Trafikverkets fastighet och det är av betydelse för denne att vi upplåter en rättighet för 
nyttjande, så gör vi det. Ett annat fall kan t.ex. vara att en fastighet inte får plats med en infiltrationsbädd för 
avloppssystem på den egna fastigheten och måste utnyttja Trafikverkets fastighet, då kan vi upplåta en 
rättighet för det eller sälja en bit mark. 

 
14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

Nästan alltid. 

 

15) Förekommer tvångsmedel för upplåtelse på Trafikverkets fastigheter?  

Ja, det kan förekomma för t.ex. ledningsrätter. 

 

16) Skulle andra lösningar kunnat väljas som hade varit bättre? Vad har varit hindret i så fall?  

Ledningsrätter är svåra att påverka, eftersom det är lagen som styr förfarandet. 

 

17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafikverkets  

       fastigheter med? 

Miljöfarlig verksamhet som bedrivs nära järnvägsanläggningen och där det finns en risk för att anläggningen 
påverkas negativt. Om det inte behövs för järnvägsverksamheten förstås, som t.ex. dieseltankar som står längs 
med järnvägen måste finnas. 
Att upplåta arrende för bostäder nära järnvägen är inte heller lämpligt pga. buller och fara. Ibland river vi 
byggnader som står för nära spåret. 

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

Pengar eller utbyte av mark. 
Ibland överlåter vi förorenad mark utan kostnad, oftast till kommunen. Kommunen sanerar marken själva och 
Trafikverket blir av med belastningen och saneringskostnaden för marken.  Ibland är saneringskostnaderna 
högre än vad marknadsvärdet för marken är. Allt regleras i avtal där vi skriver att hela kostnadsansvaret och 
utförandet av saneringen läggs på annan part, vi förtydligar även att vid vidareförsäljning ska avtalet gälla nästa 
part. 

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig avgift i  

       de fall det är aktuellt? 

Samma svar som på fråga 8. 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 
 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Vi har gjort klart mallar för hur vi ska hantera köp, fastighetsreglering och arrende. Däremot finns det inga 
lathundar för respektive åtgärd. 

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Nej, normalt sätt inte, men det kan hända ibland att jag slår upp någon paragraf vid ett speciellt tillfälle. 

 
26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Det vore fint att ha lite paragrafer kring olika lagrum. Det mesta skriver man på rutin och ibland kan det vara 
bra att hänvisa till lagparagrafer. Om man är osäker är det alltid bra att kunna läsa om det i lagboken. 
En enkel och tydlig mall vore bra, vad som är typiskt för de olika rättighetsformerna. 

27) Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt arbete på kontoret?  

Ja, absolut. 

28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

Man skulle kunna ha en mall för varje avtal där det finns en laghänvisning så att man lätt kan slå upp 
lagrummet som texten är hämtat ifrån.   
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Bilaga 6.  

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning  
i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-04-29 

Namn: Stefan Romach 

Yrke: Markförvaltare 

Arbetsplats, ort: Solna (Västmanland, Örebro län och Östergötlands län)  

Yrkesverksamma år:   I Trafikverket sedan 2012 (innan dess på Svefa som fastighetsrättslig konsult i 2 år) 
Tidigare arbetat med mark- och fastighetsförvaltning kommunalt i 23 år, samt två 
år på lantmäteriet med skogsvärdering. 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Olika arrendeavtal såsom anläggningsarrende, lägenhetsarrende och bostadsarrende (som vi har 
sedan tidigare men vi upplåter inga nya sådana, eftersom det inte ingår i Trafikverkets kärnverksamhet 
att upplåta mark för bostadsarrenden). 

 Sidoarrenden där vi upplåter mark för odling eller bete för jordbruksändamål men där det inte ingår 
någon bostad för arrendatorn. 

 Fastighetsreglering  

 Servitut 

 Nyttjanderätter, t ex jakträtt 

 
Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
    (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

 Kommunikationsanläggningar för Mobisir-nätet. 

 Servitutsavtal för kontaktledningar för tåg, som ligger utanför fastighetsgränsen (ska i första hand ligga 
i den egna fastigheten men av olika anledningar har de hamnat utanför) 

 Servitut för infästningsanordningar (som skrivs i samband med en fastighetsreglering så att man har 
rådighet över anläggningen) 

 Servitutsavtal gällande el- och strömanslutningar som Trafikverket måste ha 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

Oftast servitut eller arrende. Trafikverket kan även lösa in fastigheter. 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Det är ändamålet och lagstiftningen som styr och avgör vad det blir för slags avtal eller upplåtelse. 
Det förutsätter även att motparten går med på det också. Det är inte alltid att vi kan tvinga oss till en rättighet. 
I vissa fall kan vi välja att skriva ett nyttjanderättsavtal eller servitut. Servitut skrivs oftast när det är något som 
vi är tvungna att ha för att en fastighet ska uppfylla sitt ändamål, och som inte kan utföras inom den egna 
fastighetsgränsen. Ett exempel på det kan t.ex. vara en bro över vatten eller något annat som Trafikverket inte 
behöver äga, men bron är ju en förutsättning för att vi ska kunna ha järnvägstrafik. Då blir bron ett tillbehör till 
fastigheten men har servitut på annans fastighet. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Det beror på vad som ska tillskapas. Om en väg ska byggas så är det väglagen som gäller. Det är inte en 
fastighetsbildningsåtgärd utan en stark nyttjanderätt som skapas.  Det är skillnad med väg- och järnvägslagen 
vad gäller markåtkomst. Markägaren som blir drabbad av vägen kan kräva att staten löser in ett markområde 
som inte är ändamålsenligt när vägen är dragen. Investering arbetar med markförhandling och inlösen av 
fastigheter. Det som inte blir vägmark utan övrig mark, ser vi till på fastighetsavdelningen (mar förvaltare) att 
arrendera ut eller sälja. Vi kan även fastighetsreglera, föra över mark, till omkringliggande fastigheter.  
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6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

Nej, det finns ingen anledning till det. Det skulle kunna vara i ett specifikt fall i så fall, när t.ex. Trafikverket 
skulle behöva arrendera eller hyra in mark för tillfälliga lösningar. För permanenta lösningar så försöker 
Trafikverket i regel köpa in mark för ändamålet.  
Det finns undantag för Mobisir-masterna, antingen hyr vi in oss eller får en andrahandsupplåtelse på annans 
anläggning.  Vi kan välja mellan att skapa ett hyres- eller arrendeavtal, beroende på hur inplaceringen sker. 

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Antingen kan det vara en ekonomisk ersättning, eller annan form av ersättning som man kommer överens om. 
Det kan vara en motprestation i form av underhållsarbete av något slag t.ex. att Trafikverket dikar en fastighet 
eller bygger en väg. (Ett arbete som kan värderas som en fullgod ersättning för rättigheten.) I regel vill vi 
undvika motprestationer och reglera det i pengar istället. 

 

8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig  

    hyres- eller arrendeavgift?  

Det beror på vart ärendet hamnar någonstans, om det gäller väg- och järnvägsanläggningar så är det Underhåll 
som ansvarar för dessa. När det gäller hyres- och arrendeavgifter som rör Mobisir-anläggningar, så ska 
Fastighetsavdelningen endast registrera avtalen och fungera som stöd för Underhåll i de fastighetsrättsliga 
frågorna, när Underhåll ska omförhandla, flytta eller hyra in sig i någon annans anläggning eller fastighet.  

 

9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Om vi har ett servitut på annans fastighet så ska de skrivas in hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet 
men även i LEB, Trafikverkets fastighetsregister. 

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Nästan aldrig, jag tror att jag har gjort ett ärende där Trafikverket belastar någon annans fastighet. 
Vi på Fastighet jobbar med det motsatta d.v.s. när andra vill ha en rättighet på Trafikverkets fastigheter. 

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller   

       på område där Trafikverket har vägrätt? 

Där vi har vägrätt får man inte upplåta något. Det går inte att ha någon dubbelupplåtelse i den, samma gäller 
järnvägsfastigheter. 
Terminalverksamhet för lastning och lossning av gods från väg till järnväg eller viceversa.  

 

12) Vilka typer av rättigheter gäller det?  

Arrende och servitut 

 

13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

Ja, det finns olika alternativ. Om vi ska upplåta ett servitut på vår mark bör det finnas ett myndighetsbeslut 
bakom det. Det kan t.ex. vara kombinerat med ett beviljat bygglov då kommunen t.ex. vill bygga en skola eller 
daghem i anslutning till en järnvägsfastighet. Då kan det behövas någon form av bullerplank, tät skärm eller 
skyddsmur mot järnvägsanläggningen. Om det är trångt om utrymme kan bullerplanket hamna på Trafikverkets 
mark och behöva en servitutsupplåtelse för det.  Jag försöker att vara försiktig med att skriva servitut där det 
inte behövs. 

 

14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

När det gäller t.ex. ett bygglov så är det inte säkert att vi som fastighetsägare går med på det. Järnvägen är av 
riksintresse och om ett servitut påverkar järnvägsanläggningen negativt blir det inget servitut, detta gäller 
främst avtalsservitut. Sen beror det på vem motparten är och vad de vill göra om ett officialservitut kan skapas. 
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16) Skulle andra lösningar kunnat väljas som hade varit bättre? Vad har varit hindret i så fall?  

Det är svårt att svara generellt på en sådan fråga, det beror på situation till situation.  

 

17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafikverkets  

       fastigheter med? 

Bostadsarrenden är ett sådant ändamål, det är inte vår verksamhet att upplåta mark för bostäder. Vi har sedan 
gammalt ett antal sådana upplåtelser som vi har ärvt från t.ex. SJ och TGOJ som ligger kvar och belastar 
Trafikverkets fastigheter. Vi försöker att avveckla dessa, vi har ett pågående projekt för detta som kallas för 
Avvecklingsprojektet.  Det innebär att Trafikverket säljer av de fastigheter som de inte behöver framförallt 
byggnader, eller att man löser in byggnader och river dem, alternativt säljer dem till olika järnvägsföretag om 
det går. Detta projekt håller på året ut och ska vara klart 2013. 
 
Vi vill heller inte ha privatpersoner som arrenderar tillskottsmark för deras tomter. Det tar för mycket tid i 
anspråk att hantera sådana ärenden.   

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

Samma som fråga 7.  

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig avgift i de 

fall det är aktuellt? 

I regel inte, i så fall ska det röra sig om ett komplicerat ärende eller att vi känner att det kan vara bra med en 
oberoende värdering. Jag har så pass stor erfarenhet av det här så jag klarar av att göra värderingar i de flesta 
fall.   

 

20) Var/hur registreras olika rättigheter och hur bevakas de? 

Samma som fråga 9. 

 

21) Hur många upplåtelser av olika slag hanterar du inom ditt geografiska område per år?  

Svårt att svara på, det är ingenting jag håller reda på. Upplåtelser som vi nytecknar varierar väldigt mycket, det 
beror helt på vilka aktiviteter vi har.  

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Ja det har vi, vi håller på att ta fram olika mallar eller handledningar för olika upplåtelseformer. Vi försöker att 
skapa någon form av enhetlig handledning som vi kan utgå ifrån. Sen beror det helt på vad det är för ändamål 
som vi upplåter för. I vissa fall får man helt enkelt stryka det som inte är tillämpligt, sen så finns det alltid några 
grundpunkter som alltid måste vara med i avtalen.   

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Jag går på min erfarenhet väldigt mycket, eftersom jag har jobbat med det här i över 20 år. 
Den bästa vägledningen får jag från rättsfall om hur man har tillämpat och tolkat lagstiftningen i olika 
situationer. Det kan vara avgöranden från arrendenämnden, fastighetsdomstolen och mark – och 
miljödomstolen. Deras domar ger en bra vägledning om hur man kan gå tillväga i olika fall.  

 
24) Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som ska tillämpas vid olika rättighetsupplåtelser? 

Ja. 

 
25) Upplever du några brister i lagstiftningen?  

Stängsellagen är en väldigt gammal lag men den gäller fortfarande. Stängsellagen reglerar hur och var man 
stänger av järnvägen. Från början var den till för att reglera förhållanden mellan staten och bönderna så att 
bönderna skulle hålla boskapen borta från spåret. Nu är ju inte det aktuellt längre men lagen gäller ännu.  
Kommunen vet oftast inte om att denna lagstiftning finns. Många markägare tror att staten är skyldig att hägna 
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in järnvägen till skydd för djur, men så är det inte. Där den har störst genomslag är mot kommunen. 
Kommunen har rätten att kräva att en järnväg stängs av med staket eller stängsel. Vad de däremot inte vet är 
att kommunen står för 90 % av kostnaderna och underhållet utanför bangårdsområde och 50 % innanför 
bangårdsområde. Däremot är det staten som gör jobbet, sätter upp stängslet och bestämmer vilken typ av 
stängsel det ska vara. Det är en kommunal nämn som ska ta ett beslut om staten ska utföra detta. 

 

26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Det kan jag först säga när jag ser den. 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

Det blir ju väldigt omfattande, så det kan vara bra att dela upp det per avsnitt som man har bestämt sig att 
fokusera på.  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 7. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning 
 i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-04-29 

Namn: Johannes Hedtjärn 

Yrke: Ledningskorsningshandläggare (tillhör Underhåll inom TRV) 

Arbetsplats, ort: Umeå 

Yrkesverksamma år:   Konsult på Vägverket/Trafikverket sedan 2008 (utbildad naturgeograf) 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Ledningskorsningsavtal för regelrätta korsningar där en ledning korsar järnvägen antingen över eller 
under, det kan exempelvis gälla rörkorsningar under järnvägen och banvallen, broar, tunnlar, eller 
luftledningar med starkström 

 Markupplåtelseavtal som fastighetsavdelningen tar hand om. Det är ärenden som endast berör 
järnvägsfastigheten t.ex. parallellt gående ledningar längs med järnvägen men som aldrig korsar 
järnvägen. (Då kollar vi upp hur nära järnvägen ledningen kommer att gå och skickar vidare ärendet till 
fastighetsavdelningen. Det kan t.ex. gälla en ledning runt ett stationsområde eller något annat som 
ska belasta Trafikverkets fastighet.) 

 Kombinationsavtal som vi skriver tillsammans med fastighetsavdelningen. Det är en blandning av de 
två övre (ledningar som både korsar och går längs med järnvägen) för att slippa dubbelhandläggning.  

 

Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?   

Se fråga 1. 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

Lagar och föreskrifter reglerar detta.  Det finns även olika tekniska villkor och skyddsanvisningar som måste 
följas. 
De rättighetstyper som skapas kan t.ex. vara ledningsrätter och servitut. 
Vi vill helst inte skriva servitut för vår anläggning, just för att det inte ska vara så ”hårt bundet”. Vi vill inte att 
andras ledningar ska ligga i vägen och besvära när vi själva vill flytta och bygga om i anläggningen.  

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Ledningskorsnings-, markupplåtelse- och kombinationsavtal, det är det vi har att välja mellan eftersom det 
”bara” handlar om ledningar.  

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Vi säger inte nej till ett avtal utan tittar på Trafikverkets och kundens intresse och försöker hitta den bästa 
placeringen för ledningen. Vi har inga tvångsmedel mer än att om de följer avtalet så är allt ok. Vi har även 
internremisser på alla ärenden där geotekniker och andra får lämna sina synpunkter, så att den bästa lösningen 
uppnås för alla inblandade. Vi använder inte tvång i den bemärkelsen utan ger den bästa lösningen för 
ledningen. 

 

7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

För rena korsningsärenden har vi färdiga avtal på fasta kostnader/avgifter. Vi tittar främst på vilken typ eller 
sorts av ledning det gäller, beroende på om det är en elkabel eller rörledning så kostar det olika.  
För ledningar som det redan finns ett avtal för eller om vi gör en ändring/tillägg i ett befintligt avtal tar vi ingen 
ny avgift för.  
För kombinationsavtalen tar fastighetsavdelningen ut en grundavgift på 1000kr och 5kr per löpmeter ledning. 
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8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig  

     hyres- eller arrendeavgift?  

Nej. 

 

9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Vi har vårt interna fastighetsregister, LEB. Där kan vi söka på varje fastighet och se om det finns något avtal 
kopplat till varje fastighet.  Sen så lägger vi även in det i järnvägsdatabasen BIS, Baninformations system. Där 
registrerar vi bandelar, km-tal enligt Trafikverkets längdmätning på ledningen (km + m), var korsningspunkterna 
är och vilka ledningsavtal som gäller för olika ledningar. All information gällande banrelaterade anläggningar 
finns inlagt i BIS. 
Om vi ska handlägga ett ärende, så börjar vi med att kolla i BIS om hur ledningarna går och om det finns andra 
ledningsrättsägare, så att inte ledningar ”krockar” med varandra. 
Det finns även ett gammalt manuellt fastighetsregister från gamla SJ och Banverket tiden, som innehåller 
ritningar ända från början av 1900-talet. Alla gamla fastighetsritningar är sparade i pappersformat s.k. MBA-
avtal. Fastigheterna är kategoriserade/sorterade efter bandelar och km för varje bana, så det är enkelt att gå in 
och söka olika fastigheter/avtal inför varje ärende. Det är LEB, BIS och gamla fastighetsregistret som vi hämtar 
information från om var ledningarna går.  
(Inom järnvägssidan skriver vi fastighetsavtal för ledningskorsningsärenden där båda parter skriver under 
avtalen, medan på vägsidan skriver vi mest tillstånd vilket är lite annorlunda förfarande.) 

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Vi tar emot ca 350-400 ansökningar per år vad gäller järnvägsärenden. Vi upphäver inte så många per år, 
endast i enstaka fall, oftast handlar det om att vi ersätter gamla ledningar med en nya.  

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller  

       på område där Trafikverket har vägrätt? 

 Det är när någon vill lägga ledningar under/längs med väg och järnväg för att få fram sina ledningar för 
att sedan koppla upp sig till sina ledningsnät. Det är enklare att skriva avtal med en part istället för att 
förhandla med flera markägare. Sen är det även enklare att lägga ledningar i mark som redan är 
uppröjt.   

 På järnvässidan förekommer det arrenden för byggnationer, det kan exempelvis vara pumpstationer, 
teknikbodar eller kraftstationer.  

 

12) Vilka typer av rättigheter gäller det?  

Främst markupplåtelser och arrenden. Ledningsrätter går via Lantmäteriet.  

 

13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

Ja vi är flexibla. Vi kollar vad det finns för grejer runt den korsningsplats där ledningshavaren vill korsa spåret. 
Om det ligger något annat på platsen eller att det inte är lämpligt att lägga ledningen där av olika anledningar, 
så föreslår vi alternativ till andra korsningspunkter.  
När det gäller en längsgående ledning finns det oftast inte lika mycket i vägen så det brukar lösas på ett enkelt 
sätt.  

 

14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

Vi löser det alltid på ett eller annat sätt. Möjligen att ledningshavaren väljer mellan alternativen att ledningen 
ska ligga i luften eller marken, vi hittar alltid en överenskommelse.  

 

15) Förekommer tvångsmedel för upplåtelse på Trafikverkets fastigheter?  

Nej, vi har våra avtal som ligger till grund för ledningsrätterna.  
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17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafik-  

       verkets fastigheter med? 

Nej, inte med det som jag arbetar med eftersom det alltid handlar om ledningsärenden.  

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

Samma svar som fråga 7. 
Inom vägrätten tar vi också ut en avgift för varje löpmeter.  

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig  

       avgift i de fall det är aktuellt? 

Vi har våra fasta avgifter, så det behövs inte.  

 

20) Var/hur registreras olika rättigheter och hur bevakas de? 

Samma svar som fråga 9. 

 

21) Hur många upplåtelser av olika slag hanterar du inom ditt geografiska område per år?  

Samma som fråga 10. 
På vägsidan handlägger jag (region nord, Västerbotten och Norrbottens län) ca 300 vägärenden per år. 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Ja, vi har riktlinjer beroende på vilken slags typ av ledning det gäller, exempelvis om var ledningen får ligga och 
hur stor dimension det är på ledningen. Ledningshavaren måste godta Trafikverkets säkerhetsregler för att få 
igenom avtalet.  
Samma gäller på vägsidan, där vi har riktlinjer och krav som ställs för att skapa gemensamma regler för olika 
ledningsärenden. Vi har avtalsmallar för allt. Det är Ing-Marie Haglund som sköter det juridiska och avtalsbiten 
hos oss. 

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Nej inte så mycket, väglagen i bästa fall. Men jag hittar och kan söka om jag behöver. 

 
26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Nej, inte direkt. Vi har våra föreskrifter, för både väg och järnväg, där det står klart och tydligt vad som gäller. 
Det är dessa vi utgår ifrån när vi t.ex. skriver tillstånd på vägsidan.  

 
27) Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt arbete på kontoret?  

 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

Rent spontant om man utgår från det jag jobbar med, så skulle det kunna vara någon form av flödesschema. 
Där man svarar på ja och nej- frågor och kommer vidare till olika ”ben” med vidarefrågor.  
Det kan vara ett lätt och smidigt sätt att få överblickbart över vad som gäller.  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 8. 

Frågeformulär - Att säkerställa rätten att nyttja utrymme/anläggning 
 i annans fasta egendom 

 
Datum för intervjun: 2013-05-03 

Namn: Helen Pettersson  

Yrke: Markförvaltare 

Arbetsplats, ort: Luleå 

Yrkesverksamma år:   2 år som markförvaltare (innan dess med hyresfrågor på Banverket/Trafikverket 
sedan 2005) 

 
1) Vilka olika typsituationer och avtalstyper förekommer i Trafikverket? 

 Arrende- och nyttjanderättsavtal, olika typer av överenskommelser 

 Servitut 

 Markupplåtelser för ledningar 

 Vi skriver även medgivande för exempelvis Skogsstyrelsen för att de ska få bedriva undervisning på 
våra fastigheter för t.ex. hur röjning och gallring går till 

 Avtal om överenskommelser om fastighetsreglering (köp/byte av mark) 

 Avtal för Sir-master 

 
Trafikverket i förmånsfallet 

 
2) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som Trafikverket vill ha en begränsad rättighet på annans fastighet?  
     (Bortsätt från vägrätt enligt allmänna väglagen) 

 Olika projekt behöver mark för upplag, och kunna ta väg över annans fastighet under byggtiden. 

 För trädsäkring behöver Trafikverket ta ner träd på annans fastighet för att trygga väg- och 
järnvägsanläggningen. 

 För Sir-master och teknikhus behövs rättigheter i andras fastigheter. 

 Nyttjanderätter eller servitut för exempelvis skyddsvallar för järnvägsanläggningen som bl.a. finns 
uppe i fjällen för att motverka snöras och jordskred. 

 
3) Hur löses rättigheten dvs. vilken typ av rättighet skapas? 

Framförallt nyttjanderätter och servitut. 

 

4) I hur hög grad avgör du vilken typ av rättighet som skapas? 

Beroende på ändamål eller situation finns det olika slags rättigheter att välja mellan, ibland kan det både 
fungera med ett avtalsservitut eller ett nyttjanderättsavtal. Det beror även på vad motparten önskar, jag tycker 
att vi är ganska lyhörda för olika önskemål. Ibland kan de vilja ha ett servitut istället för nyttjanderätt kopplat 
till deras fastighet. I vissa fall kan det även vara så att det inte finns någon lämplig fastighet att koppla det till, 
då får det bli en nyttjanderätt istället. 

 

5) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättigheten i de fall denna kan skapas med tvångsmedel? 

Man försöker att lyssna av motparten om vad de har för önskemål osv. Naturligtvis har den som upprättar 
avtalet stor möjlighet att påverka avtalets utformning/innehåll. 

 

6) Väljs i sådana fall annan form av rättighet än den som skulle kunna skapas med tvång?  

Jag jobbar inte med dessa frågor, så det kan vara svårt att svara på dem. Marförhandlarna har bättre svar 
eftersom de jobbar med dessa frågeställningar, då TRV vill ta mark in anspråk. 
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7) På vilket sätt ersätts den som upplåter rättigheten i olika fall?   

Det beror på om det är ett servitut, nyttjanderätt eller om vi har ett arrende på viss tid, eller om det är en 
förlängning på arrendetiden. När det gäller servitut så är det engångsersättningar och för arrende är det främst 
årliga ersättningar. Det beror helt på vad marken används till för ändamål, hur lång tid och i vilken grad. 
En annan lösning kan även vara att man kommer överrens om att den ena eller andra partnern tar hand om 
förrättningskostnaderna (då det gäller LM förrättningar). 

 
8) Handlar du upp någon värdering av engångsersättning eller i förekommande fall av årlig  

    hyres- eller arrendeavgift?  

Vi hoppade över denna fråga eftersom den återkommer i fråga 19. 

 

9) Var/hur registreras rättigheten och hur bevakas den? 

Vi hoppade över denna fråga eftersom den återkommer i fråga 20. 

 

10) Hur många rättigheter av olika slag skapas och upphävs på ett år inom det område du verkar? 

Vi hoppade över denna fråga eftersom den återkommer i fråga 21. 

 

Trafikverket i belastningsfallet 

 
11) Vilka är de fem vanligaste ändamålen som andra vill ha rättigheter på Trafikverkets fastigheter eller på 

område där Trafikverket har vägrätt? 

 Det kan variera väldigt stort men det vanligaste är att andra vill ha upplag på vår mark, och ta väg på 
vår fastighet, eller använda vår mark som förlängning av deras egen fastighet.  

 Olika arrenden för upplag vid lastnings- och lossningsplatser längs med järnvägen.  

 Nyttjanderätter för t.ex. avdikningar av vatten. 

 Arrenden för att uppföra en byggnad både tillfälligt och permanent. 

 Nyttjanderätter för ledningar, t.ex. starkström- eller vattenledningar som både kan vara i jord eller 
luft. Underhåll upprättar avtal om ledningar som korsar järnvägen och vi på Fastighet upprättar avtal 
som går längst med våra fastigheter.  

 Arrendeavtal för upplåtelse av järnvägsanläggning, både för kapacitet av spåret eller nyttjande av 
markområdet. Dessa avtal upprättar vi i samråd med Samhälle och Underhåll.  

 

12) Vilka typer av rättigheter gäller det?  

Vi har alltid en dialog med motparten, det är även avgörande om upplåtelsen är bestämd i tiden eller inte. Om 
exempelvis kommunen vill dra en gång- och cykelväg så är det av varaktig betydelse och då föredrar vi ett 
servitut.  
Om en mindre byggnad ska upprättas så kan ett arrende vara aktuellt. Så länge markområdet är avgränsat med 
full nyttjanderätt (ingen partiell nyttjanderätt där vi som fastighetsägare fortfarande har besittning) så är 
arrende en lämplig upplåtelseform att använda. 
Bostadsarrenden ska vi helst inte hålla på med, utan vi ska på sikt avveckla de markområden som inte behövs 
för Trafikverkets verksamhet. Bostadsarrendatorn har dessutom ett starkt besittningsskydd. Markområden som 
TRV inte behöver för egen verksamhet, men i dagsläget inte kan säljas, ska i första hand arrenderas ut till 
kommuner, andra myndigheter och företag. Trafikverket ska medverka som samhällsbyggare. Då vi inte vill 
upplåta markområden som kan komma att avvecklas och på grunda av resursbrist kan vi inte prioritera ärenden 
som rör privatpersoner. 
Vi har servitut med Jernhusen (kostnadsersättningsavtal) för att kunna utnyttja utrymme i deras fastigheter för 
bl.a. tekniska anläggningar som rör järnvägsdriften. 
 
När det gäller avtalsservitut så vill vi sällan skriva in dessa, men det beror naturligtvis på situation. Inskrivna 
servitut skapar extra administrativ hantering och måste ajourhållas när det sker förändringar eller behöver tas 
bort från systemen.  Vi vill heller inte ”låsa” våra markområden ifall vi behöver bygga ut för t.ex. dubbelspår 
eller liknande. I vissa fall kan det även vara till nackdel att ha en belastning när vi vill sälja mark.  
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13) Finns olika alternativ att lösa det som intressenten vill belasta Trafikverkets fastigheter med?  

 Det beror på vilken typ av avtal som det gäller, avtalstider och ersättningar. Om det är bestämt i tiden, om det 
ska sägas upp eller om uppsägningstiden är förlängt, det beror helt på olika situationer. 

 

14) I vilken utsträckning ingås överenskommelse om rättighetsbelastningen?  

Ofta, men i vissa fall kan avgiften eller andra villkor i avtalsförslaget vara avskräckande. 

 

15) Förekommer tvångsmedel för upplåtelse på Trafikverkets fastigheter?  

Tvång förekommer sällan, det skulle kunna vara situationer då någon vill ha en ledningsrätt istället för ett 
markupplåtelseavtal på vår mark, för att trygga ledningen för framtida ändringar. Då vänder de sig till 
Lantmäteriet och det blir en lantmäteriförrättning av det. 
Ibland kan ett nyttjanderättsavtal ligga till grund för ansökan om ledningsrätt. Vi skriver in det i avtalet att 
möjligheten finns. Då finns det en överenskommelse som ligger till grund för förrättningen, och därmed 
förenklas själva förrättningsprocessen. 
Väg- och järnvägslagen är väldigt starka men att det förekommer tvångsmedel på upplåtelser av vår mark är 
ingenting som jag råkat ut för. 

 

16) Skulle andra lösningar kunnat väljas som hade varit bättre? Vad har varit hindret i så fall?  

Oftast kommer vi överrens så det är inte aktuellt. Kan inte komma på ngt just nu. 

 

17) Finns det ändamål som Trafikverket inte anser acceptabla att överhuvudtaget belasta Trafikverkets  

       fastigheter med? 

Privata bostäder vill vi inte ha, dels på grund av buller och vibrationer, men även för att arrendelagstiftningen 
för bostäder är väldigt stark med tanke på besittningsskyddet. Vi frångår mer och mer att skriva avtal med 
privatpersoner eftersom det tar alldeles för mycket tid och resurser helt enkelt. Det är inte det vi ska prioritera 
utan vi ska upplåta mark för väg- och järnvägsverksamhet, för infrastruktur och samhällsbyggande. 
För tillfället har vi ett avvecklingsprojekt som pågår, där vi ägnar oss åt att avveckla Trafikverkets byggnader 
och i förekommande fall även marken runt omkring. Vi har ännu inte startat något avvecklingsprojekt för våra 
markområden, men det finns med på agendan. För det behövs att vi först gör en projektspecifikation och 
inventering av vilka markområden som skulle vara lämpliga att sälja av. Det finns ett antal tusen sådana här 
fastigheter så det kommer att kräva enormt mycket arbete att gå igenom dessa. Dessutom kan vi inte sälja av 
fastigheter hur som helst eftersom vi är beroende att följa förordningar och detaljplaner som finns. Vi måste 
även remissa inom Trafikverket och samarbeta med olika avdelningar bl.a. Samhälle och långsiktig planering så 
att de får tycka till om det är lämpligt eller om det finns framtida planer för t.ex. dubbelspårsbyggnation.  
 
I förorenad mark är det inte heller lämpligt att upplåta vissa rättigheter eller sälja av dessa områden på grund 
av att de måste saneras. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för föroreningen och med 
Trafikverket/Banverket/SJ:s långa historia är det svårt att veta vem som har varit verksamhetsutövare och är 
ansvarig för föroreningen. Vi har personal inom Trafikverket som arbetar med miljöfrågor och är experter inom 
området. Om den förorenade marken kan upplåtas eller ej beror även på till vilket användningsområde. 

 

18) På vilket sätt tar Trafikverket ut ersättning för upplåtelser i de olika fallen?   

Se fråga 7. Både engångsersättningar för servitut och årliga arrendeavgifter som indexuppräknas för att slippa 
omförhandla dem. 

 

19) Tar du konsulthjälp med värdering för engångsersättningar respektive hjälp att ta fram en årlig avgift i de 

fall det är aktuellt? 

Det har hänt, men oftast är våra avtal ganska små så det skulle kosta mer att ta in en konsult för värdering än 
själva uppdraget. Jag har köpt in vissa värderingar för att få ett grundmaterial att jämföra med. Ibland kan det 
vara svårt att hitta bra jämförelseobjekt på en liten ort jämfört med storstan. Jag har även möjlighet att 
kontakta kommunen som kan vara till bra hjälp vad gäller avgifter och sådant.  
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20) Var/hur registreras olika rättigheter och hur bevakas de? 

Trafikverkets fastighetsregister LEB, där vi registrerar alla hyres- och arrendeavtal och dess uppsägnings- och 
förlängningstider. De bevakas av våra hyresadministratörer som lägger in avtalen och ser till att de aviseras ut. 
Våra fastighetsavtal gällande nyttjanderätter, servitut, markupplåtelser och försäljning som inte har årlig avgift 
läggs också in i LEB men under skärmen FASTIGHETSAVTAL. Dessa har vi inte samma bevakning över. 

 

21) Hur många upplåtelser av olika slag hanterar du inom ditt geografiska område per år?  

Väldigt svårt att säga, det varierar. Vi hade ett projekt förra året där vi skulle upprätta avtal med Infranord för 
upplag och dieseltankar längs vår järnvägsmark, då upprättades ca 19 nya arrendeavtal bara på mitt område.  
Nyttjanderättsavtalen varierar också stort, så det är svårt att säga beroende på om det är små/stora projekt på 
gång. 

 

Finns det behov av en lathund/lagrumsguide? 

 
22) Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga när en rättighet skapas?  

Ja, inom markförvaltningen håller vi på att upprätta mallar, handledningar och riktlinjer för att kunna arbeta 
mer enhetligt och göra lika. Det ska även vara ett stöd för oss handläggare så att vi ska veta vilka mallar som 
ska användas i olika situationer. Vi har ett gemensamt arbetsrum på intranätet och ett Dokumentcenter, där vi 
lägger in mallar, beslut och riktlinjer som vi ska använda oss av. Chefen för Ekonomi och styrning är ytterst 
ansvarig för dessa mallar och riktlinjer som ligger i vårt Dokumentcenter. 
Det är ett jobb som vi håller på med hela tiden och vi har kommit ganska långt med det de senaste månaderna. 

 
23) Använder du dig av lagboken när en rättighet skapas? 

Om jag är osäker på någonting så gör jag det. Eller om det är något som är annorlunda så slår jag upp det i 
lagboken. 

 
24) Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som ska tillämpas vid olika rättighetsupplåtelser? 

Jag är ganska säker, vi har även jurister och mentorer som vi kan rådfråga om vi känner oss osäkra.  

 
25) Upplever du några brister i lagstiftningen?  

Jag kan inte komma på något på rak arm. 

 

26) Saknar du en lathund/lagrumsguide för de olika rättigheterna? 

Alla slags stöd är ju alltid bra, speciellt för nyanställda. Det skulle kunna bespara många frågor och kanske vara 
ett sätt att snabbare komma in i arbetet om man hade en lathund att följa. Lathunden måste även bevakas och 
uppdateras kontinuerligt så att den inte blir inaktuell. 

 
27) Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt arbete på kontoret?  

Som ny så skulle jag tycka att det vore jättebra. 

 
28) Har du synpunkter, idéer eller tips på hur en sådan lathund skulle kunna se ut? 

En lathund som beskriver när olika upplåtelseformer är mest lämpliga att använda i olika situationer, vilka 
formkrav som gäller, skillnaden mellan olika arrendeformer, nyttjanderätter etc.  
En lathund över vilka aktörer som man kan vända sig till när vi ska sätta olika ersättningsnivåer i olika 
värderingssituationer.  

 

Tack för din medverkan! 

 


