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Sammanfattning  
 
I dagens samhälle är vi beroende av elkraft, vatten- och avloppsförsörjning, bredband 
och andra ledningar som är till stor nytta för människor och infrastruktur. För att säkra 
rätten att dra fram ledningar för olika ändamål bildas det ofta ledningsrätter. Samhällen 
förändras över tiden och själva tekniken moderniseras. Befintliga ledningar räcker inte 
till vilket gör att behov av fler ledningar och ledningsrätter uppstår. Ledningar och 
anläggningar som tjänat ut sitt ändamål ändras eller upphävs. Frågan uppstår då vad 
som händer med ledningar och dess anordningar efter det att de tjänat ut sitt ändamål. 
Hur hanteras eventuell miljöskada?  
 
När det skrivs om bildande, ändring och/eller upphävande av ledningsrätter går tankarna 
oftast till själva processen samt kring nytta av ändamål och syfte som ledningsrätten 
uppfyller. Själva miljöaspekten är något som det inte pratas lika mycket om. När 
ledningar befinner sig på sjöbotten eller blir kvarlämnade efter att de tjänat ut sitt 
ändamål pågår nedbrytning av materialet som sprids ut i vattnet.  
 
De metoder som har använts i arbetet är: (1) en juridisk studie där rättslägget undersöks 
och beskrivs; (2) en intervjustudie för att analysera hur Lantmäteriet och Länsstyrelsen 
ser på problematiken kring ledningar som lämnas kvar i vatten efter att ledningsrätt har 
upphävts samt en intervjustudie för att analysera i vilket mån är fastighetsägarna och 
ledningsrättshavarna informerade om själva problematiken kring ledningar som finns 
kvar i vattnet efter att ledningsrätt har upphävts och vem de anser har ansvar att ta bort 
ledningar för att återställa miljö i vattenområde; (3) en granskning av förrättningsakter 
för att analysera om tillräcklig information ges ut till fastighetsägarna och 
ledningsrättshavarna om vad som kommer att hända med ledningar efter att dessa tjänat 
ut sitt syfte och att analysera om någon miljöbedömning gjorts avseende miljöpåverkan 
av ledningar i vattenområde.  
 
Resultatet och slutsatsen av examensarbetet ger svar på frågan om den gällande 
lagstiftningen tar hänsyn till miljö under iordningsställande av ledningsrätten, vilka 
brister som råder kring hantering av miljöfrågor och hur dessa brister skulle kunna 
åtgärdas.    
 
Nyckelord: miljöbalken, ledningsrättslagen, miljöskada, Länsstyrelsen, Lantmäteriet. 
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Abstract 
 
In today's society we are dependent on electricity, water and sewage treatment, 
broadband and other lines, which are of great benefit to people and infrastructure. In 
order to secure the right to draw up cables for different purposes are formed often rights. 
Communities change over time, and the technology itself modernized. Existing utility 
easements are not sufficient, which means that the need for more cables and rights 
occurs. Existing pipelines and facilities that served their purpose, amended or repealed. 
The question arises what happens with the lines and the devices after they served their 
purpose. How is environmental damage managed? 
 
When written about the establishment, amendment and / or termination of utility 
easements there is usually suggest of the process itself as well as about the advantage of 
object and purpose of the utility easement which it meet. 
The environmental aspect is something that is not talked about as much. When the 
cables are on the bottom of the lake, or gets left behind after they served their purpose, 
it starts ongoing degradation of the material out in the water. What happened is – impact 
on environmental and thereby also people's life quality. 
 
The methods used in the work are: (1) a legal study of legal position examined and 
described; (2) an interview to analyze how the Swedish mapping, cadastral and land 
registration authority and the County Board looks at the problem of wiring left in the 
water after a utility easement has been repealed and an interview study to analyze to 
what extent are the property owners and proprietor of the utility easement informed 
about the problem of cables left in the water after the utility easement right has been 
revoked and who they think has the responsibility to remove the cables to restore the 
environment in the water area; (3) a review of the ordinance acts to analyze whether 
sufficient information is given out to the property owners and proprietor of the utility 
easement about what will happen to the cables after they served their purpose and to 
analyze whether an environmental assessment has been made regarding the 
environmental impact of the cables in the water area. 
 
The results and the conclusion of the thesis answers the question whether current 
legislation including the environment during the preparation of utility easement, 
identifying gaps about the management of environmental issues and how these gaps 
could be fixed.  
 
Keywords: Environmental Code, rights law, environmental damage, the County 
Administrative Board, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority. 
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Förkortningar 
 
JB Jordabalken (SFS 1970:994) 
LL Ledningsrättslag (SFS 1973:1144) 
ExpL Expropriationslag (SFS 1972:719) 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
KML Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 
Prop. Proposition 
RF Regeringsformen 
SOU Statens offentliga utredningar 

 
 
 

Begrepp: 
 
Koncession   
- Tillstånd att t.ex. driva elnät. 

 
Markåtkomst
 - Ianspråktagande av mark för att uppföra ex. ledningsrätt. 
 
Miljögifter
 – Ämnen som har skadlig inverkan på miljö 
 
Miljöskada  
 – Skada på miljö som orsakas av en verksamhet ex. ledningar som upplåtits med 
ledningsrätt 
 
PCB  
 – Polyklorerade bifenyler, ett kemiskt miljögift. 
 
Tillsyn
 - Granskning som genomförs med stöd av lag och som möjliggör att tillsynsmyndighet 
ska kunna besluta om någon form av ingripande behövs. 
 
 
Upptagning av kabeln 
– När ledning tas bort från exempelvis sjöbotten
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Dagens samhälle är beroende av teknisk försörjning av olika slag. Det kan handla om 
el- eller vattenförsörjning men också om fjärrvärme och/eller optisk fiber bland annat. 
För att möjliggöra denna försörjning krävs ofta att ledningar läggs ner under jord, på 
sjöbotten eller anläggs ovan jord som luftledningar. För att anlägga dessa ledningar 
behöver utrymme inom mark- och vattenområden tas i anspråk (Lantmäteriet, 2015).  
      
Länsstyrelsen och i några fall vissa kommuner som fått beviljat att ta ansvar över 
tillsynen är de instanser som utövar tillsyn, så att reglerna i miljöbalken följs. 
Miljöbalken trädde i kraft i januari 1999. Tanken med miljöbalken är att värna om en 
hälsosam och god levnadsmiljö genom en hållbar utveckling (SFS 1998:808). 
 
Naturvårdverket är central tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket har en rådgivande roll 
till länsstyrelserna men också till kommuner i deras miljöarbete (Naturvårdsverket, 
2015). Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning ”Vägledning muddring och 
hantering av muddermassor” i syfte att underlätta myndigheternas arbete och tillsyn 
enligt miljöbalken (Naturvårdsverket, 2010). Reglerna kring muddring av 
bottensediment har skärpts sedan ledningsrättslagen infördes. Muddring av sjöbotten 
kräver normalt tillstånd och uppläggning av muddringsmassor och klassas i vissa fall 
som miljöfarlig verksamhet (Naturvårdsverket, 2008). 
 
I miljöbalken finns fem miljökvalitetsmål:  

• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt och djurliv.  

 
Huvudfråga som behandlas i detta examensarbete kan, om den dras till en ytterlighet, 
inrymma samtliga dessa mål (Naturvårdsverket, 2008).  
 
Mark- och miljödomstolen prövar ansökan om tillstånd för att bedriva miljöfarlig 
verksamhet och vattenverksamhet (Lantmäteriet, 2016).  
 
Länsstyrelsen finns i varje län och är tillsynsmyndighet vad gäller de flesta frågor i 
miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
För allmänt ändamål är det möjligt enligt ledningsrättslagen (LL) att bilda rättigheter för 
en ledningsrättshavare att uppföra eller nedlägga ledningar i mark- eller vattenområden 
som är till nytta för allmänna ändamål. Ledningar som avses här är exempelvis stora 
kraftledningar, gasledningar, fjärrvärmeledningar eller bredbandsledningar som dras 
fram för att ombesörja det allmänna kollektivet. Vilka ledningar som omfattas av 
ledningsrättslagen framgår av 2 § LL, Ekbäck (2007).     
 
Ledningsrätt är en mycket stark rättighet som gäller med bästa rätt i en fastighet. Med 
bästa rätt, menas att det exempelvis vid en exekutiv aktion av fastigheten har det 
starkaste skyddet (Julstad, 2015).  
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Av Proposition (Proposition 1973:157 s. 123) framgår ”En omvandling till ledningsrätt 
innebär att servitutsrätten sakrättsliga skydd förstärks så att den får bästa rätt i den 
besvärade fastigheten”.  
 
Likheter till servitut- och nyttjanderätt finns vad gäller ledningsrätt. En 
nyttjanderättupplåtelse gäller för en person, vilket även en ledningsrätt kan göra i form 
av juridisk person. Ledningsrätten kan dock även upplåtas för en specifik fastighet. En 
likhet med servitutsupplåtelse är också att den upplåts för all framtid (Julstad, 2015). 
 
Lantmäteriet är den myndighet som bildar, ändrar och upphäver ledningsrätter enligt 
ledningsrättslagen (Lantmäteriet, 2016). 
 
Enligt uppgift från en Lantmäteri rapport om upphävande av ledningsrätt kan det 
innebära stora risker för miljön att ta bort och återställa vattenmiljö, varför dessa ofta får 
ligga kvar på sjöbotten (Lantmäteriet, 2011).  
 
I samband med prövning för att bilda, ändra eller upphäva en ledningsrätt genomför 
Lantmäteriet samråd med de myndigheter som anses vara berörda i ärendet. 
Lantmäteriet har skyldighet att känna till vilka myndigheter de behöver samråda med. 
Rutiner kring detta säkerställs med hjälp av olika checklistor på myndigheten men 
också genom karttjänster där olika planer och bestämmelser finns inlagda som olika 
skikt. En första granskning/kontroll av ärendet görs då det inkommer till myndigheten 
med uppgift att klargöra om ärendet kan anses genomförbart, om det finns formalia fel 
eller om det direkt behöver skickas vidare till annan myndighet för att klargöra en viss 
frågeställning. Ledningsrätter som berör nedläggande eller upptagande av ledningar 
avser ofta många samrådsfrågor (Lantmäteriet, u.å.a).  
 
Kommuner, länsstyrelser och Trafikverket är de myndigheter som oftast kommer i fråga 
för samråd. Men i vissa fall är det också Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Luftfarts-
verket som Lantmäteriet har att samråda med. För de frågor som rör miljö och 
övergripande allmänna sakfrågor har länsstyrelsen en ”paraplyfunktion” som innebär at 
de när de behöver tar kontakt med andra myndigheter som har rätt sakkunskap på det 
område som kan vara berört av ledningsrättsfrågan. Lantmäteriet i Stockholm har regel-
bundna samrådsmöte (normalt varannan vecka) med Länsstyrelsen för att samråda om 
åtgärder som är av vikt för lantmäteriärenden. Ärenden som innefattar nedläggning eller 
upptagande av ledningar i vatten samråds normalt i varje enskilt ärende. Det går att 
konstatera att det är Lantmäteriet och varje enskild handläggare som avgör när ett 
ärende ska samrådas. Bedömer den enskilde förrättningslantmätaren att något samråd 
inte behövs kan denne fatta beslut. Ett beslut ska dock underrättas till samtliga berörda 
sakägare och myndigheter däribland länsstyrelsen (Lantmäteriet, u.å.a). 
 
Överenskommelse gällande samråd mellan Lantmäteriet och Länsstyrelsen i 
Stockholms län, (Bilaga 1). 
 
Samhället har idag begränsade resurser gällande exempelvis frisk luft och rent vatten. 
Våra levnadsvanor har utvecklats under senare år på ett sätt som gör att vi tär mer på 
naturresurser än vad vi gjorde tidigare. Vi lämnar spår efter oss i naturen utifrån det 
levnadssätt vi har idag. Ett exempel på detta är uttjänade ledningar och anordningar till 
dessa. Utvecklingen av samhället har fått dominera på bekostnad av miljön. Vilken 
påverkan kommer alla dessa ledningar och anläggningar som lämnas kvar i vatten att få 
på längre sikt (Naturvårdsverket, 2008)? 
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Med stor respekt mot naturen och vår framtid är detta examensarbete ett tillfälle att ta 
reda på om det finns brister i lagstiftningens tillämpning och ge förslag på nödvändiga 
förändringar som behöver göras för att främja en hållbar utveckling där det tas hänsyn 
till miljö.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen hos de som berörs av ledningsrätt i 
allmänhet, om vad som gäller vid borttagandet av ledningar ur vattenområde. Syftet är 
också att beskriva vilket ansvar Länsstyrelsen och Lantmäteriet har gällande bildandet, 
upphävande och/eller ändring av ledningsrätt inom vattenområdet. För att uppnå syftet 
med examensarbete kommer det att ges svar på huvudfrågan och följande 
frågeställningar. 
 
Huvudfråga:  
 

• Hur ser rättsläget ut med hänsyn till vad som står skrivet i ledningsrättslagen och 
miljöbalken vad gäller borttagning av ledningar ur vattenområde efter att dessa 
tjänat ut sitt syfte? 

 
Studien ska besvara följande frågor: 
 

• Hur beaktas reglerna ur miljöbalken vad gäller vattenverksamhet i samband med 
bildandet, upphävande och/eller ändring av ledningsrätt inom vattenområdet?  

• På vilket sätt ser Länsstyrelsen till att reglerna i miljöbalken följs när det gäller 
ledningar och tillhörande anordningar inom vattenområde som tjänat ut sitt 
ändamål?  

• På vilket sätt ser Lantmäteriet till att hänsyn till miljöbalken tas när det bildas, 
ändras och/eller upphävs ledningsrätter inom vattenområde? 

• Vilken uppfattning har fastighetsägare och ledningsrättshavare kring frågor som 
rör ansvar för ledningar som har bildats med ledningsrätt inom vattenområde? 

• Hur tas det hänsyn i Lantmäteriets förrättningar till miljöaspekter vid bildande 
av ledningsrätter? 

• Hur tas det hänsyn i Lantmäteriets förrättningar till att informera 
fastighetsägarna om vad som kommer att hända med ledningar då dessa har 
tjänat ut sitt ändamål?   

 
1.3 Avgränsning 
 
Avgränsningen görs genom att detta examensarbete behandlar ledningar och dess 
anordningar enbart i vattenområde och sådana ledningar som upplåtits med ledningsrätt 
och tjänat ut sitt ändamål. De lagar som behandlas är: ledningsrättslagen, miljöbalken 
och jordabalken utifrån examensarbetet frågeställningar. I studien ingår två statliga 
myndigheten, Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Studien omfattar enbart Stockholms län.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Lantmäteriet tog år 2011 fram en Lantmäteri rapport där myndigheten visade på skäl till 
att ändra reglerna kring upphävande av obehövliga ledningar. 
 
I rapporten konstaterade Lantmäteriet att obehövliga ledningar ofta blir kvar i mark och 
vattenområden då de tjänat ut sitt syfte eftersom det finns få incitament att ta upp 
ledningar och återställa marken. Lantmäteriet menade att reglerna kring vem som 
ansöker om att upphäva ledningarna har stor betydelse. Om ledningsrättshavaren istället 
är den som ansöker om upphävande av ledningsrätten så kommer de troligtvis att få stå 
för hela kostnaden. Lantmäteriet konstaterade också i rapporten att det både ur enskild 
synpunkt men även ur allmän ekonomisk synpunkt finns stora förluster med att låta 
obehövliga ledningar ligga kvar i mark- och vattenområde. Det försvårar dels den 
pågående markanvändningen och kan det utgöra hinder vid planering och genomförande 
av framtida planläggning då ledningsrätten gör att ledningsrättshavaren är sakägare i 
både planprocessen och lantmäteriförrättningen. Även belastningen i fastighetsregistret 
och den nationella registerkartan är en negativ post enligt rapporten. 
 
Den tolkning som görs är att Lantmäteriet i sin rapport menar att förfarandet att ta bort 
obehövliga ledningsrätter behöver göras tydligare och att processen borde förenklas 
med en rad lagändringar (Lantmäteriet, 2011). Att lagstiftaren har tagit hänsyn till ovan 
nämnda rapport finns inte dokumenterat. 
 
Erika Nilsson (2015) har i sitt examensarbete ”Tillsyn enligt miljöbalken” konstaterat 
att det är viktigt att det finns kompetens inom myndigheter så att miljöbalkensregler 
efterlevs. Kompetensutveckling kräver i sin tur mer resurser. Hon anser även att de 
oklarheter inom utövande av tillsyn som kan föreligga oftast beror på att samspelet 
mellan kommuner, Länsstyrelsen och statliga myndigheter inte är tillräcklig 
kvalitetsäkrade.  
  
Paulsson och Paasch (2015) förklarade att de flesta artiklar inom lantmäteriteknik när 
det gäller standardisering behandlar mest det tekniska och att väldigt lite behandlas 
inom det juridiska. De menar att det juridiska blivit mindre belyst, utan mest tagits upp i 
introduktionen för andra tekniska studier. De tekniska åtgärderna har det forskats på, 
men inte kopplats ihop, så mycket med det rättsliga. Framtidens forskning borde ha mer 
juridisk koppling för att öka rättssäkerheten, tyckte Paulsson och Paasch.  
 
Erika Bjurholt Ljungqvist (2012) har i sitt examensarbete ”Miljöprövningens 
avgränsning” påpekat att ett samhällsekonomiskt intresse kan krocka med ett ekologiskt 
sådant. Enligt hennes examensarbete handlar miljöprövningen om att försöka 
kombinera en ekvation där samhällets ekonomi upprätthålls och utvecklas, samtidigt 
som miljöintressen bevaras och skyddas  
 
Enligt Wallsten, Krook och Johansson (2013) kan upptaget av ledningar ur vatten bero 
på olika ekonomiska och praktiska anledningar:  
”Att urkopplade ledningar lämnas kvar beror till exempel på att grävarbete stör 
trafiken, att den gamla ledningen fortfarande är inkopplad när en ny ledning grävs ner, 
att man är osäker på exakt var ledningen ligger eller inte kan skilja den från ledningar 
som är i drift och, kanske den främsta orsaken, att det kostar för mycket att gräva i och 
återställa marken.” 
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På senare år har miljödebatten i media handlat mycket om extremväder och klimatför-
ändringar. Detta har också satt ökat fokus på att värna om miljön och skapa en hållbar 
utveckling av vår miljö (Naturskyddsförening, 2016).   
 
Utifrån ovan resonemang väcktes idé om att undersöka hur rättsläget ser ut vad gäller 
borttagning av ledningar ur vattenområde efter att dessa tjänat ut sitt syfte samt hur 
eventuell miljöskada hanteras.  
 

3. Metod 
 
Metoder som valdes för att besvara frågeställningar utgörs av en juridisk metod, en 
kvalitativ intervjumetod och en kvantitativ fallstudie. 
 
Juridisk metod ger en teoretisk förståelse för rättsläget som råder idag kring den 
huvudfrågeställning som ställs i detta examensarbete. En undersökning av förarbetena, 
lagstiftning, handböcker, rekommendationer och praxis presenteras i syfte att få bättre 
förståelse kring hur rättsläget ser ut avseende borttagning av ledningar ur vattenområde 
efter att dessa tjänat ut sitt syfte och hur eventuell miljöskada hanteras. 
   
En kvalitativ intervjumetod ger svar på, hur reglerna ur miljöbalken beaktas avseende 
vattenverksamhet i samband med bildandet, upphävande och/eller ändring av 
ledningsrätt inom vattenområde. Samtidigt besvaras frågan om hur ansvariga 
tillsynsmyndigheter ställer sig till ledningar som har tjänat ut sitt ändamål. Intervjuerna i 
detta syfte genomfördes med Länsstyrelsen och Lantmäteriet. 
  
En kvalitativ intervjumetod används för att få svar på om fastighetsägarna och 
ledningsrättshavarna har fått tillräcklig bra information om vad som händer med 
ledningar som tjänat ut sitt syfte, i vattenområde, och vad de anser om ansvar gällande 
borttagning av ledningar ur vatten. För att få svar har femton stycken fastighetsägare 
intervjuas och två stora ledningsrättshavare inom Stockholms län. 
 
En kvantitativ fallstudie görs för att svara på frågan om Lantmäteriet informerar 
fastighetsägarna om vad som kan hända med ledningar efter att ledningsrätten upphävs 
och om Lantmäteriet tog hänsyn till miljöbalkens regler i förrättningar som avser 
bildandet, upphävande och/eller ändring av ledningsrätt. För att svara på frågan 
analyserades femton stycken förrättningar inom Stockholms län.  
 
Anledning att undersökning av kvalitativ och kvantitativ metod kombineras i detta 
examensarbete är för att ge en bredare insyn i ämnet. Det är möjligt och rekommenderat 
att ta till vara på fördelarna från två metoderna skriver Östlund et al. (2010). 
 
En kombination av både en kvalitativ och en kvantitativ metod förväntas ge en djupare 
och bredare förståelse för resultatet enligt Makrakis och Makrakis-Kostoulas (2016). 
    
Valet av dessa metoder motiveras av att det ger hög rättsgiltighet och pålitlighet åt 
denna vetenskapliga studie. Resultaten från intervjuerna finns dokumenterat för 
redovisning vid behov.   
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3.1. Juridisk metod 
 
Enligt Zetterström (2004) handlar redovisning av juridisk studie mest om att tolka 
lagen. I det här examensarbetet har rättsläget undersökts genom att studera vad som står 
skrivet i de rättskällorna med hänsyn till huvudfrågan i arbetet, det vill säga, det 
presenteras en lagtolkning utifrån de studier som har gjorts. 
  
Examensarbete inleddes med att läsa förarbetena till miljöbalken (SOU 1996:103 och 
Proposition 1997/ 1998:45), ledningsrättslagen (SOU 1972:57 och Proposition 
1973:157) och jordabalken (SFS 1970:994) där arbetet fokuserades på vad lagen säger 
gällande borttagande av ledningar i vatten och om hänsyn har tagits till eventuella 
miljöskador. Utredningsarbete (SOU) och Propositioner (Prop.) för respektive lag 
undersöktes för att ge ännu djupare insikt om hur lagen är tänkt att användas. Viktighet 
av detta framförs i boken ”Juridiken – En introduktion till rättsvetenskapen” (Nilsson, 
2010).  
 
En studie av praxis, lagkommentarer, rapporter och handböcker från berörda 
myndigheter undersöktes också för att fördjupa sig inom området som berör 
huvudfrågeställningen i detta examensarbete.  
 
Handböcker hämtades från respektives myndighets hemsida.  
 
3.2 Kvalitativ intervjustudie 
 
En kvalitativ intervjustudie genomfördes där information insamlades genom intervjuer 
med tre representanter från Länsstyrelsen i Stockholms län: Catarina Fogelberg 
planhandläggare, Britt Forsén, enheten för naturvård och Helena Holmberg, 
miljöskydd/vattenverksamhet. Intervju genomfördes också med Olov Kronberg, senior 
lantmätare som har jobbat 41 år på Lantmäteriet och till stor del arbetat med 
ledningsrättsförrättningar.  
 
En kvalitativ intervju är lämplig att använda för att få uppfattning om hur det i 
verkligheten tas hänsyn till de regler som förespråkas om i lagen.  
 
Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) är det viktigt att välja 
”rätta” personer att intervjuera och detta gör man bäst utifrån deras yrkesroller och 
kunskap inom området. Personerna från Länsstyrelsen och Lantmäteriet som 
intervjuerades, valdes utifrån deras kompetens. 
 
Urval av intervjupersoner skedde efter noggrann undersökning av vem som är lämplig 
att svara på frågor som ställs i det här examensarbetet. Länsstyrelsen kontakterades per 
telefon först för att ta reda på vilka personer som har ansvar gällande miljöfrågor och 
planenheten. När dessa personer blev identifierade skickades det mail med frågor till 
dem.  
När det gäller Lantmäteriet, togs det kontakt med avdelning som har hand om 
fastighetsrättsliga stödet för ledningsrättsfrågor inom hela myndigheten. Ansvarig för 
avdelningen presenterade några namn som var lämpliga att ta kontakt med. Ett av dessa 
namn var Olov Kronberg, senior lantmätare, som intervju genomfördes med.  
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Intervju med Länsstyrelsens representanter genomfördes via mail. Frågor som ställdes i 
intervju redovisas i Bilaga 2. 
Intervju med Lantmäteriets representant genomfördes personligen vid möte. Frågor som 
ställdes under intervju redovisas i Bilaga 3. 
Frågorna förbereddes i förväg och intervju skickades per mail till motsvarande 
myndigheter.      
 
De frågeställningar som besvarades under dessa intervjuer var bland annat: 
 

• På vilket sätt ser Länsstyrelsen till att reglerna i miljöbalken följs när det gäller 
ledningar och tillhörande anordningar inom vattenområde som tjänat ut sitt 
ändamål?  

• På vilket sätt ser Lantmäteriet till att hänsyn till miljöbalken tas när det bildas, 
ändras och/eller upphävs ledningsrätter inom vattenområde? 

 
För att ta reda på frågan: 
 

• Vilken uppfattning har fastighetsägare och ledningsrättshavare kring frågor som 
rör ansvar för ledningar som har bildats med ledningsrätt inom vattenområde? 
 

genomfördes telefonintervjuer med femton stycken fastighetsägare samt med två stora 
ledningsrätthavare i Stockholms län.   
 
Anledningen att just den här metoden tillämpades är att den är tidsmässigt effektiv 
samtidigt på grund av geografisk spridning (Barriball, Christian, While & Bergen, 
1996). Telefonintervju är också en bra metod med tanke på de personer som ska 
intervjueras, dvs. de behöver inte ta sig till en speciell plats utan intervjuerna med dem 
kan genomföras från deras plats (Ward, Gott & Hoare, 2015). 
 
De som intervjuerades blev informerade om vilka frågor som kommer att tas upp, vad 
som är syfte med intervju samt hur mycket tid intervju kommer att ta. Detta är viktigt att 
informera om innan intervjun startar enligt Doody och Noonan (2013).  
 
På grund av att vissa fastighetsägare och båda ledningsrättshavarna har utryckt önskan 
om att vara anonyma bestämdes att inga namn kommer att publiceras efter genomförd 
intervjustudie med fastighetsägarna och ledningsrättshavarna. Svar redovisas i Bilaga 4 
och 5.  
 
3.3  Granskning av förrättningsakter 
 
En kvantitativ fallstudie gjordes för att undersöka hur mycket fastighetsägarna är 
informerade i frågan om vad som händer med ledningar efter att dessa tjänat ut sitt syfte 
och om Lantmäteriet tog hänsyn till miljöbalkens regler i förrättningar som avser 
bildandet, upphävande och/eller ändring av ledningsrätt. 
I detta syfte analyserades 15 stycken förrättningar inom Stockholms län. Granskningen 
omfattar förrättningar genomförda från år 1977 till år 2012. 
 
En fallstudie behöver inte begränsas till ett fall enligt Backman (2008). Med stöd av 
detta påstående bestämdes att två fall kommer att presenteras inom en och samma 
studie.  
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Kundtjänst inom Lantmäteriet hjälpte med att hitta lämpliga förrättningar som kunde 
vara till nytta att besvara frågorna ovan. Svar av intervju redovisas i Bilaga 5.  
 
 

4. Resultat 
 

4.1. Rättsläget 
 

4.1.1. Ledningsrättslagen 
 
När ledningsrätt upplåts finns vissa villkor till skydd för enskilda och allmänna 
intressen (i huvudsak i 6-11§§ LL) som skall vara uppfyllda för att en ledningsrätt ska 
beviljas. Dessa villkor ska även prövas och vara uppfyllda då en ledningsrätt omprövas 
och upphävande av den sker.  
 
I ledningsrättslagen finns inte någon paragraf som talar om eventuell miljöskada som 
kan orsakas av ledningar som läggs ner i vattenområde, under tiden de finns där och vad 
som ska hända med dem då de tjänat ut sitt syfte. 
 
I den utredning (SOU 1972:57) som ligger till grund för ledningsrättslagen går det att 
konstatera att det före lagens ikraftträdande 1974, saknades en speciallagstiftning för 
upplåtelse för allmännyttiga ledningar inom mark- och vattenområden. Det lagförslag 
som lyftes fram i utredningen innehöll uppgifter om att en ansökan om ledningsrätt 
skulle göras till länsstyrelsen och mer följa förfarandet vid bildande av vägrätt (SOU 
1972:157). Diskussion fördes i (SOU 1972:157) huruvida förrättningsförfarandet skulle 
ske med lantmätare eller särskild utsedd förrättningsman. I utredningen lyfts fram att 
den myndighet som handlägger koncessionsfrågor troligen har de bästa 
förutsättningarna som bör ställas på en förrättningsman med dennes kompetens och 
allmänna lämplighet.  
 
En intressant del i utredningen (SOU 1972:157) är den föreslagna 55 § om upphävande 
av ledningsrätt då ledningen inte kommit att faktiskt anläggas. I utredningen pekas det 
också på onödiga belastningar som registrerats i en fastighet och att det tydligt framgår 
att ledningshavaren ska bekosta borttagande av ledning/-ar. Vad gäller miljöaspekterna 
riktar utredningen det mesta av fokus på ledningar som kräver koncession och att denna 
process klaras ut av detta. Detta är något som skiljer sig mot vad som senare lytes fram i 
propositionen till ledningsrättslagen även om utredningen visar på att dessa skall tas 
bort och detta bortförande ska bekostas av ledningshavaren.    
 
Miljöfrågor om vad som händer med övriga ledningar som blir kvar i vattenområde 
efter detta att det tjänat ut sitt syfte skrivs inte mycket om. Eventuell miljöskada har inte 
behandlats.   
 
I propositionen till lagens 7 § tas det upp att säkerhetsföreskrifter kan komma att 
behövas för vissa ledningar, exempelvis starkströmsledningar, olje- och gasledningar. 
Det troliga är nog att ledningsrättshavaren i dessa fall, vet vilka förskrifter som gäller 
för de ledningar det söks ledningsrätt för. Kraven i 7 § är att sådana föreskrifter ska 
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beaktas när ledningsrätt upplåts. Någon liknande beaktande vid upphävande framförs 
inte.  
 
I propositionen anser departementschefen med tydlighet att förrättningar skall utföras av 
Lantmäterimyndigheten som besitter både god förhandlingsförmåga och med tydlighet 
kan föra in uppgifter i fastighetsregistret och hålla registret aktuellt på ett 
tillfredsställande sätt. (Proposition 1973:157). 
 

4.1.2. Jordabalken 
 
Jordabalken (JB) är en av de äldsta reglerna kring ägande av mark- och vatten i Sverige 
som sträcker sig tillbaka ända till år 1734. Den nuvarande Jordabalken infördes år 1972. 
Reglerna i Jordabalken definierar begreppet fastighet och vad som anses ingå i en 
fastighet. Även begreppet fastighetstillbehör definieras (Ekbäck, 2011). 
 
Av 1 kap 1§ JB framgår att:  
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt” (SFS 1970:994). 
 
Av 2 kap 1§ JB framgår vad som är tillbehör till fastighet:  
”Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som 
anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, 
naturlig gödsel” (SFS 1970:994). 
 
Byggnader och ovan nämnda anläggningar som någon annan än fastighetsägaren 
uppfört eller anlagt blir dock inte tillbehör till fastigheten med automatik. De utgör 
istället lös egendom och brukar benämnas hus på ofri grund. Ledningar och 
anläggningar som uppförts med servitut eller ledningsrätt blir fastighetstillbehör till den 
fastighet eller ledningsrättshavare som har skaffat sig en sådan rättighet (SFS 
1970:994).  
 
Äganderätten till mark- och vatten har ett starkt rättsligt skydd i Sverige. Detta framgår 
bl a i en av de fyra grundlagar som finns. I regeringsformen (RF) 2 kap 15 § finns 
angivet att den som äger en fastighet har rätt till ersättning om pågående 
markanvändningen inskränks. En markägare får dock ibland tåla viss skada. Att någon 
med stöd av ledningsrätt får rätt att nedlägga ledningar så att markanvändningen 
inskränks skall dock alltid ersättas enligt reglerna i 4 kap expropriationslagens (ExL). 
Grunderna för ersättningen utgår från det minskade marknadsvärdet rättigheten orsakar 
(Julstad, 2015).  
 
I jordabalkens 7-15 kap finns generella regler kring rättighetsupplåtelser i fastighet. Det 
kan handla om olika typer av behov för andra fastigheter eller personer att under vissa 
villkor få tillgång att nyttja någonannans fastighet och dess mark- och vattenområde på 
ett visst sätt. Regler kring servitut finns i 14 kap (Julstad, 2015).  
 
Ett intressant lagrum för detta examensarbete är 14 kap 13§ i jordabalken där regler 
finns kring vad som händer med ledningar och andra anordningar som lämnats kvar i 
mark- och vattenområde då ett beslut om att en rättighet upphävts. Av reglerna framgår 
att den som äger ledningarna har skyldighet att inom ett år både återställa och bortföra 
ledningar. Sker inte detta tillfaller ledningarna den fastighet de uppförts/anlagts inom: 



 

12 
 

 
”Bortför den härskande fastighetens ägare byggnad eller annan anläggning som är 
avsedd för servitutet och som tillhör honom men finns på den tjänande fastigheten, 
åligger det honom att återställa marken i tjänligt skick. Upphör servitutet är han 
skyldig att föra bort sådan anläggning inom ett år därefter. Sker inte det, tillfaller 
anläggningen den tjänande fastighetens ägare utan lösen”, 14 kap 13 § JB (SFS 
1970:994).  
 
I Handbok JB s. 429 (2013-02-01) finns dessa regler kommenterade. Lantmäteriet 
menar att marken inte alltid ska försättas i det ursprungliga tillståndet.  
 
”Detta skulle nämligen i vissa fall för den härskande fastighetens ägare kunna tänkas 
medföra en förpliktelse av sådan tyngd att det ansetts böra åvila honom endast i kraft 
av särskild överenskommelse”.  
 
I handboken menar Lantmäteriet även att andra stycket i 14 kap 13 § JB skall betraktas 
utifrån de allmänna grundsatser att ”ägare av den härskande fastigheten i vissa fall kan 
bli skyldig att utge ersättning för markens återställande trots att en honom tillhörig 
anläggning tillfaller ägaren till den tjänande fastigheten utan lösen. Detta gäller 
speciellt fallet då anläggningen inte representerar något värde utan enbart orsakar 
kostnader för rivning och bortförande.”  
Reglerna i jordabalken 14 kap 13§ gäller analogt även för ledningar enligt 
ledningsrättslagen enligt vad som framgick från intervju med lantmätaren Olov 
Kronberg. 
 

4.1.3. Miljöbalken 
 
Vissa åtgärder som att anlägga ledningar och anordningar till dessa i vatten kräver till-
stånd enligt miljöbalken (MB). I vissa fall kan det röra sig om miljöfarlig verksamhet. 
Muddring av sjöbotten och uppläggnings av muddermassor är exempel på åtgärder som 
i många fall betraktas som miljöfarlig verksamhet (Lantmäteriet, 2010).  
 
  
 
Strandskyddet som finns i 7 kap MB är dock exempel på ett kapitel där kommunen som 
beslutar om dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen har dock en överprövningsroll 
och har möjlighet att överklaga beslut i fastighetsbildningsmål (SFS 1998:808).   
 
 
11 kap MB – Vattenverksamhet 
 
Vattenverksamhet behandlas i 11 kap MB. Här finns också en vägledning framtagen av 
Naturvårdsverket i form av en handbok för Vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 2011). 
Som exempel framgår av 6 § att samhällsnyttokravet som innebär att en 
vattenverksamhet måste vara samhällsekonomiskt motiverad. Fördelarna av 
verksamheten från allmän och enskild synpunkt får bara bedrivas om kostnaderna 
överväger skador och olägenheter som åtgärden innebär. Av 7 § framgår att framtida 
verksamheter som berör samma vattentillgång inte får försvåras.   
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Av handboken om vattenverksamhet framgår att nedläggning och upptagande av 
ledningar i vattenområde är vattenverksamhet eller i vissa fall beroende på omfattning, 
platsspecifika förutsättningar och risker, som tillstånd till vattenverksamhet. I en 
anmälan om vattenverksamhet eller ett tillstånd till vattenverksamhet hanteras 
miljöfrågor som exempelvis grumling, läckage av föroreningar m.m. som brukligt för 
vattenverksamhetsärenden. 
 
12 kap MB Jordbruk och annan verksamhet  
 
Bestämmelsen i 6 § innebär att anmälan om samråd skall göras till länsstyrelsen (eller 
den myndighet som utövar tillsyn enligt bestämmelsen) om en åtgärd för en verksamhet 
som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna 
balk kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.  
 
16 kap MB Tillstånd, godkännande dispens 
 
Enligt reglerna i 2 § kan villkor bland annat bestå av krav på återställande.  
Det kan också ställas krav på säkerhet för framtida återställningskrav.   
 
24 kap MB Tillstånds giltighet, omprövning mm 
 
Enligt reglerna i 3 § kan villkor återkallas, exempelvis då en verksamhet upphör.  
Reglerna på återställandande enligt 16 kap 2 § kan då bli aktuella.    
 
32 kap MB Skadestånd och andra påföljder  
 
När det gäller skadestånd enligt 32 kap i MB är det strikt ansvar för miljöskador som 
råder.  
Av 32 kap 8 § framgår att om flera är ansvariga så är de solidariskt ansvariga för 
miljöskadan.  
”Den som orsakar skada genom miljöfarlig verksamhet skall utge ersättning även när 
ingen oaktsamhet förekommit från hans sida” (Bengtsson, 2000).  
 
 
Förarbetena till Miljöbalken 
 
Av förarbetena till miljöbalken har inte någon särskild vikt lagts vid att synkronisera 
ledningsrättslagen och miljöbalken. Däremot förs resonemang kring samrådsförfarandet 
i att samordna de två lagstiftningar för att kvalitetsäkra rättssäkerheten.   
 
 

4.2. Kvalitativ intervjustudie 
 

4.2.1. Redovisning av svar från Länsstyrelsen 
 
På frågan om vilken roll Länsstyrelsen har, när det gäller upphävandet av ledningsrätter 
som Lantmäteriet genomfört i vattenområde svarade Catarina Fogelberg, Länsstyrelsens 
representant, att hon själv inte varit med om att sådan fråga tas upp på de samråd som 
Lantmäteriet regelbundet har med Länsstyrelsen. Det hindar inte att det kan ha skett 
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samråd direkt med berörd enhet inom Länsstyrelsen eller att Lantmäteriet bedömt 
samråd som onödigt och det därför inte skett.  
 
Hon utgår dock från att upphävande av ledningsrätter i vattenområde hanteras på 
motsvarande sätt som när de bildas.  
 
På frågan om hur Länsstyrelsen ställer sig till att fastighetsägarna eller 
ledningsrättshavarna vill ta upp ledningar från vatten svarar Catarina Fogelberg att det 
är Lantmäteriet den myndighet som identifierar de allmänna intressen som kan beröras 
av åtgärden och att samråd sker med respektive företrädare för dessa allmänna intressen. 
Sedan årsskiftet samråder Lantmäteriet i Stockholms län normalt bara med kommunen 
om strandskydd, i de fall kommunen är dispensmyndighet.  
 
Rivning/ upptagande av ledning kan t.ex. inverka på naturmiljön. Då skulle dessa 
åtgärder kunna fordra exempelvis dispens från strandskyddet enligt 7 kap MB eller 
samråd enligt 12 kap 6 § MB. I sådana fall tittar Länsstyrelsen på både natur- och 
kulturmiljövärden.  
 
Det kan krävas anmälan och/eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap MB. 
Eventuellt kan fornlämning som är skyddad enligt kulturmiljölagen beröras och då ska 
samråd ske med Länsstyrelsen.  
 
Catarina Fogelberg säger vidare att det inte går att svara generellt, utan förhållandena 
och de aktuella åtgärderna inklusive eventuell ingrepp i samband med upptagandet ska 
beaktas i respektive fall. Ligger ledning i t.ex. område med värdefulla 
reproduktionsförhållanden för fisk, arkeologisk lämning eller föroreningar i 
bottensediment så skulle det kanske kunna innebära större skada att röra ledningen än 
att låta den ligga kvar. 
 
För att få svar på fråga hur Länsstyrelsen ställer sig till ledningar som varit i vatten 20-
30 år ur miljösynpunkt samt om dessa visar sig utgöra stor miljöskada, tillfrågades Britt 
Forsén, Länsstyrelsens representant från Naturvård. Samma fråga ställdes även till 
Helena Holmberg, Länsstyrelsens representant för Miljöskydd och Vattenverksamhet. 
 
Britt Forsén svarar att dispens från strandskyddet, enligt 7 kap MB, kan behövas om 
naturmiljön påverkas. Är det inom natur- eller kulturreservatsområde, 
landskapsbildskydd eller annat skydd enligt 7 kap MB så ska dispens sökas och prövas 
hos Länsstyrelsen. I de fall kommunen är strandsskyddsdispensmyndighet så får samråd 
och eventuell dispensprövning ske av dem, för de delar som ligger inom strandskydd.  
 
För att få plocka upp kablar inom reservat krävs det tillstånd från 
reservatsbestämmelserna. 
  
Ett samråd enligt 12 kap 6 § MB är lämpligt, tycker Britt Forsén, då brukar 
Länsstyrelsen även titta på kulturmiljöfrågorna och eventuell förekomst av exempelvis 
vrak. Rimligen bör det göras någon slags prövning när kabeln lades ner, men det är inte 
alldeles säkert. Kabeln kan ha placerats ut för så länge sen att lagstiftningen såg 
annorlunda ut.   
 
Enligt Helena Holmberg är nedläggning och upptagning av ledningar i vattenområde 
vattenverksamhet och kan hanteras som en anmälan om vattenverksamhet eller i vissa 
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fall beroende på omfattning, platsspecifika förutsättningar och risker, som tillstånd till 
vattenverksamhet. Det blir då fråga om en utrivning av en vattenanläggning.  
 
Länsstyrelsen har, enligt Helena Holmberg, haft ärende som rör upptagning av kabeln i 
vattenområde i form av anmälningsärende. Det är dock vanligast att ledningsägaren 
låter sin ledning ligga kvar och inte tar upp den. Här görs det lite olika, tycker Helena 
Holmberg, kring Östersjön. I Danmark exempelvis ställs krav på att när ledningen byts 
ut eller är uttjänt så ska den plockas bort. 
 
I en anmälan om vattenverksamhet eller ett tillstånd till vattenverksamhet hanteras 
miljöfrågor som till exempel grumling, läckage av föroreningar med mera, som brukligt 
för vattenverksamhetsärenden. Är det gamla ledningar som innehåller miljögifter som 
ska tas bort, och om dessa riskerar att läcka, tas särskild miljöhänsyn till detta med krav 
på extra skyddsåtgärder som länsar med mera. 
 
Länsstyrelsen har en policy och denna är, enligt Helena Holmberg, att uttjänta kablar 
och/eller ledningar ska i första hand tas upp. Kablar ska alltid upp om de innehåller 
PCB eller oljor. Om de är belägna inom naturreservat måste prövning ske om de ska 
plockas upp. Om kablar och/eller ledningar lämnas kvar finns ett fortsatt ägaransvar.    
Länsstyrelsen jobbar inte aktivt med tillsyn av ledningar och/eller kablar, avslutar Helen 
Holmberg.  
 

4.2.2 Redovisning av svar från Lantmäteriet 
 
På frågan om hur Lantmäteriet ställer sig vid bildande av ledningsrätter inom 
vattenområde till vad som kommer att hända med ledningar vid eventuell upphävande, 
svarar Lantmäteriets representant, Olov Kronberg, att det inte finns regelverk som säger 
att någon ställning bör tas gällande frågan. Lantmäteriet, vid bildande av ledningsrätt, 
prövar frågan om det ska finnas ledningsrätt eller inte. 
 
På frågan om vad som kommer att hända med ledningar inom vattenområde vid 
upphävande av en ledningsrätt i vatten svarar Olov Kronberg att rättighetshavaren ska 
inom period av 1 år, efter att beslutet om upphävande vunnit laga kraft, ta bort 
ledningar. Om inte rättighetshavare gör detta tillfaller ledningar fastighetsägaren. 
Utgångspunkt till detta är Jordabalkens regler 14:13 JB. 
 
Om ledningsrättshavare och/ eller fastighetsägare skulle vilja ta bort ledningar ur vatten 
efter att dessa tjänat ut sitt syfte, säger Olov Kronberg, behövs då vattendom. Sådan 
fråga behandlas inte inom ramen för förrättningen. 
 
Hur hanteras frågan gällande borttagande av ledningar ur vatten vid upphävande av 
ledningsrätt, svarar Olov Kronberg att förrättningslantmätare vid en sådan förrättning 
upphäver själva rättigheten men att förrättningslantmätaren inte råder över borttagande 
av ledningar inom ramen för nuvarande lagstiftning.  
 
På frågan om Lantmäteriet tar hänsyn till eventuella miljöskador som kan uppstå vid 
hantering av ledningar under upphävande av ledningsrätter i vatten, svarade Olov 
Kronberg kort nej. Han förklarade till sist att förrättningslantmätarens huvudfokus vid 
upphävande av ledningsrätter är att lyfta upp belastningen från fastigheten. För det 
själva fysiska befriandet av belastningen behöver inte fastighetsägare betala något för 
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utan det är ledningsrättshavare som får bekosta förrättningskostnader vid upphävandet 
av ledningsrätt. 

4.2.3 Redovisning av svar från fastighetsägarna och 
ledningsrättshavarna  

 
Samtliga av fastighetsägarna som intervjuerades svarade lika på alla frågor ur intervju. 
Ingen av tillfrågade kände till vad som händer gällande borttagning av ledningar som 
upphävs i vattenområde. På frågan om de fick någon sådan information vid bildande av 
ledningsrätter svarade samtliga – nej. På frågan om vem som har ansvar gällande 
borttagning av ledningar svarade samtliga att ansvaret bör ha den som ansökt om 
bildandet av ledningsrätten. När det gäller ansvar för kostnader för borttagning av 
ledningar ur vatten svarade samtliga att ansvaret borde ligga hos de som ansökt om 
bildandet av ledningsrätten.  
 
Resultat visar att fastighetsägarna inte har fått tillräcklig information gällande regler och 
bestämmelser som råder kring borttagning av ledningar ur vatten efter att dessa har 
tjänat ut sitt syfte. Bara en av fastighetsägarna sa att förmodligen någon av myndighet 
sköter borttagandet så att fastighetsägare inte behöver lida kostnadsmässigt för något 
som han själv inte gett samtycke till när ledningsrätten bildades.  
 
Å andra sidan, avböjde de flesta av ledningsrättshavarna att svara på vem som borde stå 
för kostnader vid borttagning av ledningar ur vatten efter att dessa tjänat sitt ändamål. 
På frågan om ledningsrättshavaren kände till vad som händer gällande borttagning av 
ledningar som upphävs i vattenområde hänvisade de till lantmätarens beslut som avgör 
och reglerar vad som ska hända med ledningar efter att ledningsrätten har upphävts. 
Samma svar blev det på frågan om vem som har ansvar gällande borttagning av 
ledningar. 
 
 

4.3. Granskning av förrättningsakter 
 
Tanken med granskning av akter var att undersöka i vilket mån Lantmäteriet informerar 
fastighetsägarna och ledningsrättshavarna under förrättningsgång vid bildandet, ändring 
och/eller upphävandet av ledningsrätt om vad som kommer att hända med ledningar då 
dessa har tjänat ut sitt ändamål. Undersökningen visar också om Lantmäteriet tar hänsyn 
till miljöbedömningar under förrättningsprocessen. 
 
Urval av förrättningsakter gjordes så att femton akter valdes omfattande 
handläggningsperiod från år 1977 till år 2013. Samtliga akter omfattar bildande av 
ledningsrätter inom Stockholms län. Samtliga akter omfattar bildandet av ledningsrätt 
inom vattenområde. Bland dessa akter upptäcktes också att upphävande av ledningsrätt 
ibland har skett i samband med bildandet av den nya ledningsrätt. Detta är viktigt att 
påpeka då själva upphävandet av ledningsrätt under den här perioden inte gick att söka 
efter i Lantmäteriets fastighetsregister enbart. Själva upphävandet av ledningsrätter 
skedde just när hänsyn togs till vad som kommer att hända med befintlig ledningsrätt. 
De prövningar som gjordes vid upphävande av ledningsrätt skiljer sig inte från 
prövningar som görs vid bildandet av en ledningsrätt.  
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Med hänsyn till frågor som behandlas i det här examensarbetet var det viktigt att få 
förståelse hur lantmätaren i sin roll som beslutsfattaren hanterade frågor kring eventuell 
miljöpåverkan av ledningar och om fastighetsägarna och ledningsrättshavare, som är 
direkt berörda i den här processen, informerades om påföljder gällande ansvar och 
miljöupplysningar. 
 
Förrättningsakter valdes med hjälp av kundtjänst inom Lantmäteriet som visade hur 
akterna kan sökas efter i fastighetsregistret.       
 
Efter genomförd undersökning av femton förrättningsakter visade det sig att ingen 
information gavs ut till fastighetsägarna och/eller ledningsrättshavare om vad som 
kommer att hända med ledningar då dessa har tjänat ut sitt syfte och eventuellt behöver 
tas upp ur vattnet. Undersökning visar att fastighetsägarna och/eller ledningsrättshavare 
inte heller blev informerade om eventuella miljöskador som kan uppstå som orsak av att 
ledningar befinner sig på sjöbotten.  
 
När det gäller miljöbedömningar under förrättningsgång visar undersökning på att innan 
miljöbalkens ikraftträdde fanns det inte några sådana bedömningar som det togs hänsyn 
till under förrättningens gång vid bildande, ändring och/eller upphävande av 
ledningsrätter. År 1998 börjades det ta hänsyn till olika typer av miljöbedömningar 
beroende av framtida miljörisker som ledning kunde orsaka. Trenden verkade fortsätta 
så sent som in på år 2009. Efter år 2009 visar undersökning att miljöbedömningar har 
avtagit och inte tagits hänsyn till i förrättningsakter.  
 
Undersökning visade också på att det inte spelade någon roll vilka typer av ledningar 
som behandlas under förrättningens gång.  
 
Redovisning av undersökningen finns i Bilaga 6. 
 
 

5. Diskussion 
 
Undersökningen som gjordes i detta examensarbete visar på att det inte finns någon 
paragraf i ledningsrättslagen som talar om skyldighet att informera fastighetsägarna och 
ledningsrättshavarna om vad som kommer att hända med ledningar då de behöver tas 
upp till exempel efter att de tjänat ut sitt ändamål och är obehövliga. Inte heller tar 
ledningsrättslagen hänsyn till eventuell miljöskada som kan uppstå. 
  
Däremot finns det i miljöbalken en intention att skydda vår miljö. Efter en noggrann 
studie av miljöbalken konstateras det att de bestämmelserna om skydd av miljö är 
tydliga och skapade just för att främja en hållbar utveckling av samhället. Samtidigt 
framgår det tydligt att miljöbalken vill skapa en hälsosam och god miljö till kommande 
generationer. 
 
Att ledningsrätt är en mycket stark rättighet som gäller med bästa rätt i en fastighet är 
intressant utifrån flera aspekter och inte enbart vid bildande av ledningsrätt utan också 
att en uttjänad ledningsrätt borde tas bort omgående eftersom den har en stor påverkan 
på företrädesordning i en belastad fastighet. En panträttshavares sakrättsliga skydd 
förbättras alltså om en ledningsrätt som har tjänat ut sitt syfte tas bort som belastning i 
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fastigheten. Annars kan detta påverka rätten till fastigheten vid en eventuell exekutiv 
aktion av fastigheten. 
 
När det gäller skadestånd enligt 32 kap i MB är det strikt ansvar för miljöskador som 
råder. I de fall tillstånd eller tydliga regler kring en ledning som upphävs har gällt för en 
ledningsrätt som upphävs tycks således tydliga regler finnas. För andra ledningar är det 
stor oklarhet om vad som ska hända med ledningar som lämnats kvar och kan utgöra 
miljöskada. Lagtexten om när samråd enligt 12 kap 6 § MB skall hållas är inte 
övertydlig. Detta gör att det finns risk för godtyckliga tolkningar av lagparagrafen. 
 
Det som framkom från intervjuerna som genomfördes med Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet visar att samråd är viktigt eftersom lagstiftningen inte har tydliga regler 
om vad som ska gälla med ledningar som har tjänat ut sitt ändamål. Båda intervjuade 
myndigheters åsikt är att ett tydligt regelverk saknas. Brist på tydlighet kan på sikt 
innebära att miljömålen inte uppfylls.  
 
För att Länsstyrelsen ska ha vetenskap om ledningar i vattenområde och eventuell 
borttagande av dessa måste Lantmäteriet samråda frågan med Länsstyrelsen. Att 
Länsstyrelsen inte jobbar aktivt med tillsyn av ledningar i vattenområde tolkas som att 
det inte finns lagstiftning som reglerar frågan så som exempelvis frågan hanteras i 
Danmark enligt ovan. 
 
Det visar sig att det arbete som behöver läggas ner för att komma till rätta med 
problematiken behöver inte alls vara omfattande, Länsstyrelsen lyfter fram i intervjun 
med dem, att svaren troligen finns i våra grannländer som redan tagit tag i frågan. 
 
Vid bildande av ledningsrätter är Lantmäteriet för det mesta fokuserad på att bedöma 
frågan om ledningsrätten ska bildas eller inte. Vid upphävande av ledningsrätter lyfts 
det belastningen från fastigheten. Eventuella miljöskador som kan uppstå i 
vattenområde behandlas inte genom lantmäteriets förrättning. 
 
Det som framkom från intervjuerna som genomfördes med fastighetsägarna är att de 
känner sig helt oinformerade om vad som kan och vad som kommer att hända med 
ledningar i vatten efter att dessa tjänat ut sitt syfte. Enligt undersökning av de valda 
fastighetsägare som berörs av ledningsrätt verkar det råda en stor okunskap om 
ledningsrätter i allmänhet. På frågan om vem som borde ha ansvar gällande borttagning 
av ledningar ur vatten svarade de flesta att det är de som har haft nytta av ledningar. 
Som det har tidigare redovisats i detta examensarbete är just ledningar till nytta till 
fastighetsägarna dvs. vatten- och avlopp, internet, el, osv. När detta påpekades till 
fastighetsägarna sa de att nytta ligger hos de som har fått någon ekonomisk vinst på 
detta att ledningsrätter bildades. Detta visar att fastighetsägarna förväxlar den 
ekonomisk nytta som en ledningsrättshavaren kan ha fått till det verkliga nytta som 
ledningsrätter bildas för. 
 
Å andra sidan, resultat av intervjuerna som genomfördes med ledningsrättshavarna, 
visar att deras uppfattning är att det är de som bestämmer och det är de som står både 
ekonomiskt och fysiskt att ledningar ska upptas efter att dessa tjänat ut sitt syfte. Även 
att ledningsrättshavarna svarade att de tycker sig vara bra informerade om vad som 
gäller vid borttagning av ledningar ur vatten kunde de inte förklara hur processen går till 
vid borttagandet av ledningar. När det ställdes mer frågor om det finns exempel av 
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ledningsrättshavarens agerande i sådana situationer krävde de båda ledningsrättshavarna 
att vara anonyma i undersökningen istället. Något svar på frågan framkom inte. 
 
Ledningsrättshavarna var inte positiva till att diskutera frågan om kostnad, ansvar och 
kännedom om vad som händer med ledningar efter att ledningsrätt upphävs. Samtliga 
tycker att lantmäteriet har ansvarsroll genom de beslut som förrättningslantmätare fattar 
i enstaka ärendet och att ledningsrättshavarna gör sitt bästa att genomföra dessa. 
 
Undersökning av fallstudie visar att i de valda förrättningsakter som undersöktes har det 
inte gets någon information till fastighetsägarna och/eller till ledningsrättshavarna om 
vad som kommer att hända med ledningar då dessa kommer att upphävas. Ingen 
information framkom om eventuella miljöskador som ledningar i vatten kan orsaka. 
 
Vid undersökning av om miljöbedömningar gjorts under förrättningens gång eller inte 
framgick att det att miljöbedömningar inte gjordes innan miljöbalken trädde i kraft. Från 
år 1998 visar det sig att Länsstyrelsen inverkade i stor mån med kommentarer och krav 
på olika typer av miljöredovisningar. Detta skedde i takt med miljöbalkens tillkomst. På 
senare tid, efter år 2009, visade undersökning att dessa inverkningar från Länsstyrelsen 
har minskat.   
 
 

6. Slutsats 
 
Tydligare regelverk och skarpare bestämmelser behövs för att de som arbetar med att 
fatta beslut i frågorna har bättre verktyg och sanktionsmöjligheter för att säkerställa vår 
framtida miljö. Vetskapen i frågan är inte bara oroande för vår generation och de 
personer som intervjuats och reagerat på de brister som finns på området. Även för 
kommande generationer finns en viss oro med hänsyn till att vi inte löser de problem 
som vi stöter på i nutiden.  
 
Ledningsrättsbeslut borde nog på ett tydligare sätt än i dag styra miljöbalkens regler, 
både under bildande, ändring och upphävande av en ledningsrätt. Troligen handlar det 
då både om upplysningar till inblandade parter men också om skarpa regler som 
tydliggör vad olika parter har för krav och ansvar vad gäller återställande av marken och 
borttagande av ledningar med tillhörande anordningar då de anläggs men också då de 
inte längre fyller sin funktion och sitt ändamål.        
 
Hur behandlas eventuella miljöskador? Förebyggande åtgärder tycks inte alls behandlas 
eller vara ett tillräckligt stort fokus på för att förhindra skador i framtiden. Eventuella 
miljöskador behandlas då de har skett. Detta borde lagstiftaren ta hänsyn till och se att 
riskbedömning för eventuella miljöskador sker redan i processen vid bildande av 
ledningsrätt så att dessa hinner förhindras innan det är för sent. 
 
Visserligen finns det en paragraf i ledningsrättslagen (7 § LL) som ställer krav på 
säkerhetsföreskrifter och krav på koncessionstillstånd, men detta är inte tillräckligt 
eftersom det finns andra ledningar som inte har lagts ut men koncessions tillstånd och 
just dessa ledningar inte har samma miljökrav. Det är dessa ledningar som kan orsaka 
miljöskada. Dessa ledningar är inte beaktade i någon lagstiftning.  
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Frågan som blev obesvarad är vad som händer när ledningsrätt upphävs och ledningar 
inte tas bort. Vem är det som har ansvar att väcka frågan om borttagning av ledningar 
som ligger på sjöbotten efter att ledningsrätt har upphävts? Vem bör stå för kostnader 
kring borttagning av ledningar efter att ledningsrätt har upphävts?  
 
När en ledningsrätt upphävs försvinner belastning av den aktuella ledningsrätten från 
fastigheter. Någon betäckning på upphävda ledningsrätten finns inte registrerad i 
Lantmäteriets fastighetsregister efter upphävande. Ur miljösynpunkt, om någon skulle 
vilja rensa sjöbotten från obehövliga ledningar, hur vet man att dessa ledningar finns 
överhuvudtaget?     
 
En obehövlig ledningsrätt där ledningar och dess innehåll består av giftiga plaster eller 
andra farliga ämnen behöver behandlas på ett mycket tydligare sätt i förebyggande syfte 
för att framtida generationer inte ska behöva överta en skadad eller helt förstörd miljö. 
 
Vems ansvar är detta?   
 

6.1. Förslag till fortsatta studier 
 
En fortsatt studie vore tänkbar om hur borttagning av ledningar som har tjänat ut sitt 
syfte går till i resten av landet. Hur resten av landet tar hänsyn till eventuella 
miljöskador som kan uppstå? Det skulle vara intressant att analysera hur andra länder 
hanterar sådana frågor. Exempelvis är Danmark ett land där en jämförande studie skulle 
vara intressant att genomföra.    
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Inledning 
Förrättningslantmätaren ska vid behov samråda med de myndigheter 
som berörs av ett förrättningsärende (FBL 4:25). En av dessa är 
Länsstyrelsen. Hur samrådet ska ske finns det inga särskilda 
bestämmelser för. 
Syftet med denna överenskommelse är att förenkla och förkorta 
handläggningen av förrättningsärenden och att skapa en samsyn kring 
frågan om när förrättningslantmätaren ska samråda med Länsstyrelsen. 
Överenskommelsen berör även hur Länsstyrelsen ska underrättas om 
avslutad förrättning och godkännande av förrättningsbeslut. Utöver 
samrådsrutinerna som regleras i denna överenskommelse uppmuntras 
kontakt mellan enskilda förrättningslantmätare och handläggare på 
Länsstyrelsen t.ex. vid behov av underlag eller förtydliganden av 
samrådssvar. 
Intentionen är att dokumentet ska vara levande, och utgöra en del av 
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dialogen och samverkan mellan Lantmäteriet och Länsstyrelsen. 
Samverkan mellan myndigheterna ska även ske genom 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, exempelvis genom 
utbildningsdagar och seminarier. 
Undertecknande parter för Länsstyrelsen och Lantmäteriet har kommit 
överens om att rutinerna i detta dokument ska tillämpas vid samråd. 
Förrättningslantmätarens roll och ansvar 
Vid handläggningen av ett förrättningsärende enligt FBL, AL och LL har 
förrättningslantmätaren skyldighet att utreda förutsättningarna för den 
sökta förrättningsåtgärden. I utredningen Ingår att utreda vilka 
allmänna intressen som berörs av förrättningsåtgärden. Exempel på 
allmänna intressen som ska utredas finns i bilaga 1- Förteckning över 
allmänna intressen. 
Vid behov ska förrättningslantmätaren samråda med andra myndigheter 
vilkas intresseområden är berörda. Det innebär att samråd inte alltid 
behövs i varje enskild ärende. Det är förrättningslantmätaren som avgör 
om samråd är nödvändigt. I de fall samråd hålls ska de upplysningar 
och meningsyttringar som förs fram från samrådsmyndighetens sida 
vägas in i den materiella prövningen. Det betyder att 
förrättningslantmätaren har beslutanderätten och inte är bunden av 
annan myndighets ställningstagande i sakfrågan. 
Länsstyrelsens roll och ansvar 
Länsstyrelsen är samrådsmyndighet avseende vissa allmänna intressen 
som kan beröras av en förrättningsåtgärd. Länsstyrelsens roll är att 
företräda det allmänna intresset på samrådet. 
4 
Vid en lantmäteriförrättning bevakar Länsstyrelsen allmänna intressen, 
bl.a. när det gäller naturvård, miljöskydd, hälsa och säkerhet, lantbruk, 
fiske, kulturmiljö och civilförsvar. Länsstyrelsen ska också bevaka att 
riksintressen enligt 3-4 kap. miljöbalken beaktas. 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga förrättningsbeslut och tillståndsbeslut 
som Länsstyrelsen anser strider mot allmänt intresse. Länsstyrelsen 
har däremot ingen rätt att överklaga förrättningsbeslut inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser såvida inte marken 
enligt planen eller bestämmelserna ska användas för jordbruksändamål. 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga frågor av allmänt intresse som 
normalt handläggs av andra myndigheter, t.ex. Trafikverket, Luftfartsverket, 
Skogsstyrelsen och Försvarsmakten. 
Ajourhållning 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen ska två gånger per år gemensamt se 
över denna överenskommelses aktualitet och vid behov göra 
nödvändiga ändringar i den med anledning av ny lagstiftning eller behov 
av förändrade rutiner. Bilagor kan ändras och justeras utan nya 
underskrifter. 
Ändringshistorik 
Datum Version Beskrivning 
2016-01-01 1 Denna överenskommelse har ersatt Principer för samråd i 
förrättningar överenskomna mellan Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen i Stockholms län daterad 2009-07-01 
(Länsstyrelsens dnr 407-09-34346, Lantmäteriets dnr AB409- 
2009/130) 
Viktigaste ändringar: 
Underrättelse om beslut ska alltid skickas till Länsstyrelsen då 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet. 
Strandskydd samråds i regel enbart med kommunen. I ett fåtal 
fall samråds strandskydd med Länsstyrelsen. 
2016-03-08 2 Rubriken för överenskommelsen är ändrad så att det framgår att 
förutom samråd berörs underrättelse om beslut och 
godkännande av beslut. 
Rutinerna för mejlsamråd, underrättelse och godkännande av 
förrättning har ändrats för att harmonisera med motsvarande 
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rutiner för kommuner och sakägare. 

Samrådsrutiner 
Samråd sker i regel genom samrådsmöte hos länsstyrelsen. I vissa 
särskilt utpekade fall kan samråd istället ske via mejl eller per telefon. 
Samrådsmöte 
Genomförs varannan vecka. Inplanerade samrådsdatum för terminen 
framgår av bilaga 3 - samrådsunderlag. 
Ärenden som ska samrådas skriver förrättningslantmätaren in på 
samrådsunderlag. Lantmäteriets samrådsansvarig mejlar 
5 
samrådsunderlag till länsstyrelsen senast kl. 12, två arbetsdagar före 
samråd. 
Samrådssvar lämnas om möjligt vid samrådsmötet, annars snarast och 
senast vid nästa samrådsmöte. Lantmäteriet protokollför samrådssvaren 
och Länsstyrelsen justerar protokollet vid mötet. I fall Länsstyrelsen 
behöver förlänga svarstiden ska meddelande och nytt svarsdatum 
mejlas till Lantmäteriets samrådsansvariga och förrättningslantmätaren. 
Under sommaren och jul/nyårshelgerna sker samråd mer sällan. Under 
dessa tider sker samråd per mejl enligt nedanstående mall. 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: SAMRÅD i lantmäteriärende ABxxxxx 
Bifogad fil : kartskiss, översiktskarta, foto, lov 
Mejltext: 
Lantmäterisamråd under sommar-/juluppehåll. 
Svarstid 2 veckor. 
<klistra in samrådsunderlag (=bilaga 3 till överenskommelsen) här> 
Mejl- och telefonsamråd 
Samråd per mejl eller telefon får ske i följande fall: 
• Vid uppföljning av tidigare samrådssvar. 
• Då alternativa yrkanden framförs i förrättningar som redan 
varit på samråd med Länsstyrelsen. 
• När endast en fråga ska samrådas och det rör: 
a) en åtgärd inom 50 m från enstaka fornlämning med tydlig 
utbredning eller ”övrig kulturhistorisk lämning” enligt 
Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister (FMIS), och 
lämningen inte ingår i förrättningsåtgärden 
b) fråga om huruvida området berörs av biotopskydd 
c) fråga om huruvida samråd om påverkan på naturmiljön 
enligt 12 kap. 6 § MB krävs (för t.ex. väg eller ledning). 
Mejlsamråd skickas till länsstyrelsen enligt nedanstående 
mall: 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: SAMRÅD i lantmäteriärende ABxxxxx 
Bifogad fil : kartskiss, översiktskarta, foto, lov 
Mejltext : 
Namn på Länsstyrelseenhet/kontaktperson 
Svarstid 4 arbetsdagar. 
<klistra in samrådsunderlag (=bilaga 3 till överenskommelsen) här> 
Namn på Länsstyrelseenhet/kontaktperson hittas i bilaga 2 Kontaktlista. 
Om fler än en enhet berörs anges enheten för planfrågor. 
 

6 
Om Länsstyrelsen behöver förlänga svarstiden ska Länsstyrelsen innan 
svarstiden löpt ut mejla nytt svarsdatum till förrättningslantmätaren. 
Samrådsunderlag – se bilaga 3 – klistras in mejlet. Bilagor till 
samrådsunderlaget bifogas som filer till mejlet. 
Telefonsamråd sker med berörd enhet hos Länsstyrelsen, se bilaga 2 – 
kontaktlista. Samrådssvar lämnas om möjligt direkt på telefon, annars 
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snarast och senast inom tre arbetsdagar. Ifall Länsstyrelsen behöver 
förlänga svarstiden ska Länsstyrelsen innan svarstiden löpt ut meddela 
nytt svarsdatum till förrättningslantmätaren. 
Förrättningslantmätaren skriver in samrådssvaret i ärendets 
dagboksblad och läser upp svaret för Länsstyrelsen innan samtalet 
avslutas. 
Uteblivet samrådssvar 
Svar ska alltid lämnas, även när det är utan erinran. 
Om länsstyrelsen inte lämnar samrådssvar inom utsatt tid - och det inte 
beror på att förrättningslantmätaren ska komplettera underlaget eller 
att Länsstyrelsen har begärt längre svarstid – tolkas det som att 
Länsstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden. 
Förrättningslantmätaren ska då mejla Länsstyrelsen information om det 
och att handläggningen av förrättningen går vidare. Bifoga fakta om 
samrådet i mejlet. 
Mejlet skickas till stockholm@lansstyrelsen.se eller direkt till aktuell 
handläggare när den är känd. Kopia ska alltid skickas till AB-RBinPlan@ 
lansstyrelsen.se. 
Underlag vid samråd 
Ett tydligt samrådsunderlag ger i regel även ett tydligt samrådssvar. 
Oavsett om samråd sker på möte hos Länsstyrelsen, mejl eller telefon 
ska förrättningslantmätaren ge Länsstyrelsen det underlag som framgår 
i samrådsunderlag – se bilaga 3. 
7 
Förrättningar då samråd inte behöver genomföras 
Samråd med länsstyrelsen behövs inte i följande fall: 
• Förrättningar som förrättningslantmätaren inte bedömer vara 
genomförbara (och därför kommer att återkallas eller ställas in). 
• Aldrig vid fastighetsbestämning. 
• Aldrig vid särskild gränsutmärkning. 
• Överföring av andra andelar i samfälligheter än sådana som rör 
fiske, där samfälligheten inte släcks ut. 
• Förrättning som upphäver onyttiga servitut. 
• Servitut som bildas för befintliga anläggningar som utförts i laga 
ordning, som inte berör fornlämning 
• Gemensamhetsanläggning som inrättas för befintliga 
anläggningar som utförts i laga ordning, som inte berör 
fornlämning. 
• Ledningsförrättning för befintliga ledningar som utförts i laga 
ordning, som inte berör fornlämning. 
• Ledningsförrättning för nya ledningar vars sträckning har fått 
koncession. 
• Fastighetsbildning för ny bebyggelse med laga kraft vunnet och 
fortfarande giltigt bygglov/förhandsbesked om bygglov, som inte 
berör jordbruksmark eller fornlämning. 
• Avstyckning för bostadsändamål kring befintligt, i laga ordning 
uppfört bostadshus på jord- och skogsbruksfastighet, som inte 
berör brukningscentrum, behöver inte samrådas angående skydd 
av jordbruks/skogsnäringen. Bildas överstor bostadsfastighet, 
d.v.s. bostadsfastighet på landsbygden som utöver tomtmark 
innehåller mark för mindre djurhållning, odling eller uttag av ved, 
bör samråd angående skydd av jordbruks/skogsnäringen ske. 
• Fastighetsreglering (angränsande fastigheter) behöver inte 
samrådas angående fornlämning som finns inom någon av 
fastigheterna, förutsatt att inga nya gränser tillkommer och att 
regleringen inte möjliggör en ändrad eller intensivare användning 
som kan påverka fornlämningen. Bildas t.ex. en överstor 
bostadsfastighet bör samråd avseende fornlämning ske. 
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8 
• Fastighetsbildning inom detaljplan eller områdesbestämmelser 
som inte berör jordbruksmark eller fornlämning. 
• Fastighetsbildning inom strandskydd som överensstämmer med 
giltig dispens och tomtplatsavgränsning. 
• Fastighetsbildning inom strandskydd inom område där 
kommunen är dispensmyndighet. Då är kommunen samrådspart. 
Se avsnitt om strandskydd i bilaga 1 – Förteckning över allmänna 
intressen. 
Vid osäkerhet i ett enskilt fall ska en bedömning göras om samråd 
behövs. Ovanstående lista ersätter inte förnuftet och förnuftet ersätter 
inte listan. 
 

Rutiner för underrättelse om beslut och 
avslutad förrättning 
Underrättelse om avslutad förrättning ska alltid skickas till Länsstyrelsen 
då Länsstyrelsen har rätt att överklaga förrättningsbeslut. 
Underrättelsen skickas per mejl till länsstyrelsen enligt någon av 
nedanstående mallar. 
För ärenden utom detaljplan kan Länsstyrelsen begära att hela 
förrättningsakten ska skickas över (24 § FBLK), Länsstyrelsen ska i så 
fall begära detta av förrättningslantmätaren. I annat fall behöver endast 
kopior av förrättningskarta, beskrivning, protokoll och relevanta 
samrådssvar bifogas enligt nedanstående instruktioner. 
När det inte varit samråd: 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: UNDERRÄTTELSE om lantmäteribeslut ABxxxxx, inte varit 
samråd 
Bifogad fil: Underrättelse, förrättningskarta, beskrivning och protokoll 
Mejltext: Samråd med länsstyrelsen eller annan statlig företrädare har 
inte skett för att <uppge anledning här, t.ex. för att inget allmänt 
intresse berörs>. 
Inom strandskydd: Ja/Nej 
När beslutet stämmer överens med samrådssvar: 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: UNDERRÄTTELSE om lantmäteribeslut ABxxxxx, stämmer med 
samrådsvar 
Bifogad fil: Underrättelse, förrättningskarta, beskrivning och protokoll 
9 
Mejltext: Samrådssvar från länsstyrelsen eller annan statlig 
företrädare: <klistra in samrådssvar från länsstyrelsen, Swedavia, 
Försvarsmakten, Skogsvårdsstyrelsen etc. här> 
Inom strandskydd: Ja/Nej 
När beslutet går emot samrådssvar: 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: UNDERRÄTTELSE om lantmäteribeslut ABxxxxx, går emot 
samrådssvar 
Bifogad fil: Underrättelse, förrättningskarta, beskrivning och protokoll 
Mejltext: Samrådssvar från länsstyrelsen eller annan statlig 
företrädare: <klistra in samrådssvar från länsstyrelsen, Swedavia, 
Försvarsmakten, Skogsvårdsstyrelsen etc. här, eller bifoga yttrande> 
Inom strandskydd: Ja/Nej 
 

Rutiner för godkännande av förrättning 
Länsstyrelsen har likt övriga med rätt att överklaga möjlighet att 
godkänna en förrättning före överklagandetidens utgång, för att 
förrättningsbesluten ska vinna laga kraft tidigare än vad de annars gjort. 
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Om Länsstyrelsen godkänner en förrättning innebär det att 
Länsstyrelsen avsäger sig rätten att överklaga. 
Behörig att godkänna förrättningsbeslut är handläggare, PBL-expert och 
planchef på enheten för planfrågor. Godkännande lämnas direkt till 
ansvarig förrättningslantmätare per mejl, där även datum, namn, titel 
och enhet på den som lämnar godkännandet ska framgå. Någon 
egenhändig underskrift behövs alltså inte. 
Fråga om godkännande av förrättning mejlas till Länsstyrelsen enligt 
nedanstående mall, som alltså ersätter ovanstående mallar gällande 
underrättelser. 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se 
Ämne: GODKÄNNANDE om lantmäteribeslut ABxxxxx, inte varit 
samråd/stämmer med samrådsvar/går emot samrådssvar 
Bifogad fil: Underrättelse, godkännandeblankett, förrättningskarta, 
beskrivning och protokoll 
Mejltext: Samrådssvar från länsstyrelsen eller annan statlig 
företrädare: <klistra in samrådssvar från länsstyrelsen, Swedavia, 
Försvarsmakten, Skogsvårdsstyrelsen etc. alternativt uppge att samråd 
inte skett här> 
Inom strandskydd: Ja/Nej 
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Bilaga 2 Frågor ur intervju som genomfördes med Länsstyrelsen 

  
1. Vilken roll har Länsstyrelsen när det gäller upphävandet av ledningsrätter som 

Lantmäteriet genomför i vattenområdet? 

2. Hur ställer sig Länsstyrelse till att fastighetsägarna eller ledningsrättshavarna vill 
ta upp ledningar från vattnet? 

3. Hur ställer sig Länsstyrelse till ledningar som varit i vatten 20-30 år ur 
miljösynpunkt? 

4. Om ledningar i vatten visar sig utgöra stor miljöskada hur ställer sig 
Länsstyrelse till detta? 
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Bilaga 3 Frågor ur intervju som genomfördes med Lantmäteriet 
 

1. Hur ställer sig Lantmäteriet, vid bildande av ledningsrätter inom 
vattenområde, till vad som kommer att hända med ledningar vid eventuell 
upphävande? 

2. Hur ställer sig Lantmäteriet till vad som kommer att hända med ledningar 
inom vattenområde vid upphävande av en ledningsrätt i vatten? 

3. Vad händer när fastighetsägare eller ledningsrättshavare vill ta upp ledningar 
ur vattnet efter att dessa tjänat ut sitt ändamål? 

4. Vem äger ledningar i vattenområdet efter att de har upphävts och ligger 
fortfarande kvar i vattnet? 

5. Hur hanteras frågan gällande borttagande av ledningar ur vatten vid 
upphävande av ledningsrätt? 

6. Tar Lantmäteriet hänsyn till eventuella miljöskador som kan uppstå vid 
hantering av ledningar under upphävande av ledningsrätter i vattnet? 
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Bilaga 4 Frågor ur intervju som genomfördes med fastighetsägarna 
 

1. Känner fastighetsägare till vad som händer gällande borttagning av ledningar 
som upphävs i vattenområde?  

2. Hur ser fastighetsägare på vem som har ansvar gällande borttagning av 
ledningar ur vatten efter att de har tjänat ut sitt syfte? 

3. Vem anser fastighetsägare bör stå för kostnader för borttagning av ledningar 
ur vatten när en ledningsrätt upphävs? 
 

Fastighetsägare 1: 
 

1. Nej. 
2. Den som har sökt om bildande av ledningsrätt 
3. Den som har lagt ledningar 

 
Fastighetsägare 2: 
 

1. Nej 
2. Den som har sökt om bildande av ledningsrätt 
3. Den som har lagt ledningar 

 
Fastighetsägare 3: 
 

1. Nej 
2. Den som ägde kabeln 
3. Den som ägde kabeln 

 
Fastighetsägare 4: 
 

1. Nej 
2. Jag vet inte 
3. Alla andra men inte jag 

 
Fastighetsägare 5: 
 

1. Nej 
2. Den som ansökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som har haft nytta av ledningar 

 
Fastighetsägare 6: 
 

1. Nej 
2. Den som har sökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som har haft nytta av ledningar, dvs. den som har sökt om att bilda 

ledningsrätt 
 

Fastighetsägare 7: 
 

1. Nej 
2. Den som använt ledningar dvs. den som sökt om att bilda ledningsrätt 
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3. Det finns en myndighet som ansvarar för detta antar jag 
 

Fastighetsägare 8: 
 

1. Förmodligen tas de bort 
2. Den som har brukat de dvs. den som har sökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som har sökt om att bilda ledningsrätt 

 
Fastighetsägare 9: 
 

1. Nej 
2. Det borde vara den som har sökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som har sökt bildande av ledningsrätt 

 
Fastighetsägare 10: 
 

1. Nej 
2. Jag vet inte 
3. Jag vet inte 

 
Fastighetsägare 11: 
 

1. Jag är inte helt säker 
2. Den som ansvarar för att ledningar finns i vattnet 
3. Den som ansvarar för att ledningar finns i vattnet 

 
Fastighetsägare 12: 
 

1. Nej 
2. Den som har sökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som har sökt om att bilda ledningsrätt 

 
Fastighetsägare 13: 
 

1. Nej 
2. Någon myndighet bör ta ansvar 
3. Inte jag i alla fall 

 
Fastighetsägare 14: 
 

1. Nej 
2. Den som äger ledningen dvs. den som sökt om att bilda ledningsrätt 
3. Den som är ansvarig för att ledningar placerades i vatten 

 
Fastighetsägare 15: 
 

1. Nej 
2. Den som är ansvarig för att ledningar finns i vatten 
3. Vem som helst men inte jag 
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Bilaga 5 Frågor ur intervju som genomfördes med 
ledningsrättshavarna 
 
1. Känner ledningsrättshavare till vad som händer gällande borttagning av ledningar 
som upphävs i vattenområde? Hur går förrättningsprocessen till? 
2. Hur ser ledningsrättshavare på ansvar gällande borttagning av ledningar ur vatten 
efter att de har tjänat ut sitt syfte? 
3. Vem anser ledningsrättshavare bör stå för kostnader för borttagning av ledningar ur 
vatten när en ledningsrätt upphävs? 
4. Finns det något exempel på hur ledningsrättshavaren har agerat i situation vid 
borttagning av ledningar ur vatten? 
 
Svar från ledningsrättshavare 1: 
 

1. Vi känner bra processen när det gäller borttagande av ledningar inom 
vattenområde. Vi tycker att vi är bra informerade. 

2. Det är vårt ansvar och det är vi som bestämmer gällande borttagning/upptagning 
av ledningar.  

3. Det är våra ledningar och det är vi som gör jobbet kring borttagande av 
ledningar ur vatten om inte något annat har avtalats. Själva fysiska jobbet gör vi 
själva. 

4. Inte just nu.  
 

Svar från ledningsrättshavare 2: 
 

1. De brukar tas bort eller inte beroende på vad som kommit överens. 
2. Vi tar ansvar för att ta bort ledningar när dessa inte har något syfte. 
3. I de flesta fall är vi ansvariga att bekosta upptagning av ledningar. Det är vi som 

äger ledningar. 
4. Inte vad jag kan komma på.  
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Bilaga 6 Redovisning av granskade förrättningsakter 
 
Förrättningsakt 1, Akt: Botkyrka 2453 
 
Ärende: Fastighetsreglering berörande stadsägorna 12+13, 14, 474 och 8632 samt 
ledningsrättsåtgärd berörande stadsägorna 12+13, 5267, 8632, 9511, 9522 och 9554. 
Kommun: Botkyrka 
Typ av ledning: vatten och avlopp 
Ledningsrättshavare: Stockholms kommun genom Stockholms vatten- och avloppsverk 
År: 1977 
Nummer av berörda fastigheter: 7 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
Förrättningsakt 2, Akt: 0120-89/67 
 
Ärende: Fastighetsbestämning berörande Ekvik 1:1, Värmdövik 2:1, 18:1, 18:4, 18:11, 
18:12 och 22:1 samt ledningsrättsåtgärd berörande Ekvik 1:1, Mörtnäs 1:6, 1:582, 
Värmdövik 2:1, 18:1, 18:4, 18:11, 18:12. 
Kommun: Värmdö 
Typ av ledning: vatten och tryckspillvattenledningar 
Ledningsrättshavare: Erviks Gårds Fastighet AB 
År: 1989 
Nummer av berörda fastigheter: 8 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
Förrättningsakt 3, Akt. 0181-91/97 
 
Ärende: Ledningsrättsförrättning avseende teleledning Södertälje – Strängnäs, del inom 
Södertälje kommun 
Kommun: Södertälje 
Typ av ledning: teleledningar  
Ledningsrättshavare: Televerket 
År: 1991 
Nummer av berörda fastigheter: 6 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
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Förrättningsakt 4, Akt: 0187-92/15 
 
Ärende: Ledningsrättsförrättning avseende telekablar berörande Storholmen 1:2, 1:280, 
1:338 samt Lidingö 4:219 
Kommun: Vaxholm, Lidingö 
Typ av ledning: teleledningar 
Ledningsrättshavare: Kommunalförbundet Norrvatten 
År: 1992 
Nummer av berörda fastigheter: 2 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
 
Förrättningsakt 5, Akt: 0181-94/66 
 
Ärende: Ledningsförrättning avseende teleledningar. Avgränsningsledningar till 
Turinge respektive Taxinge. 
Kommun: Södertäle och Strängnäs 
Typ av ledning: teleledning 
Ledningsrättshavare: Telia AB 
År: 1994 
Nummer av berörda fastigheter: 13 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
Förrättningsakt 6, Akt: 0127-94/13 
 
Ärende: Ledningsrätt och fastighetsreglering berörande Bergaholm 1:3, Tumba 7:4, 
Alby 15:16, Kungens kurva 1:1, Sätra 2:1 m fl. 
Kommun: Salem, Botkyrka, Huddinge, Stockholm 
Typ av ledning: starkströmsledningar 
Ledningsrättshavare: Svenska Kraftnät 
År: 1994 
Nummer av berörda fastigheter: 79 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
Det som är intressant för den här förrättningen är att det finns beslut om upphävande av 
en ledningsrätt berörande 9 fastigheter i en och samma förrättning. Lantmätare gjorde 
bedömning att gällande ledningsrätt ska upphävas då den blir onödig i och med att en ny 
ledningsrätt bildas. Ingen annan prövning eller bedömning gjordes angående upphävda 
ledningsrätten. Till Ansökan har sökanden bilagt remissvar från olika berörda 
samrådsparter där Länsstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket inte hade något att 
erinra mot den sökta åtgärden. 
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Förrättningsakt 7, Akt: 0117-96/56 
 
Ärende: Ledningsrättsåtgärd berörande högspänningsjordkabel och sjökabel sträckan 
Långholmen - Timrarön 
Kommun: Österåker 
Typ av ledning: högspänningskabel 
Ledningsrättshavare: Granninge Roslags Energi AB 
År: 1996 
Nummer av berörda fastigheter: 8 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
 
Förrättningsakt 8, Akt: 0127-98/49:I 
 
Ärende: Ledningsrättsåtgärd för upplåtelse av ledningsrätt för fiberoptisk kabel mellan 
Hägersten, Segeltorp och Södertälje 
Kommun: Botkyrka, Huddinge, Salem, Stockholm, Södertälje 
Typ av ledning: fiberoptisk kabel 
Ledningsrättshavare: AB Stokab 
År: 1998 
Nummer av berörda fastigheter: 443 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. I den här förrättningen har 
ledningsrättshavaren och tunnelinnehavare avtalat vid sidan av ledningsrätten om 
upphörande och borttagning av ledningar. ”Om Stokab åsidåsätter sina skyldigheter och 
ej vidtager full rättelse inom sextio (60) dagar efter skriftligt påpekande från SYVAB 
skall Stokab ansöka om att ledningsrätten upphävs. Om ledningsrätten upphör skall 
Stokab ta bort anläggningen. Om Stokab inte fullgör denna skyldighet tillfaller 
anläggningen utan särskild ersättning SYVAB, som härvid har rätt att på Stokabs 
bekostnad ta bort anläggningen”. 
 
 
Förrättningsakt 9, Akt: 0187-99/19:I 
 
Ärende: Upplåtelse av ledningsrätt för sjöförlagd tele- och dataledning på sträckorna 
Vaxholm – Gustavsberg, Kallhäll - Kungsängen, Lovön – Ekerö och Ekerö – Vårby. 
Kommun: Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Upplands-Bro, Vaxholm, Värmdö 
Typ av ledning: tele- och dataledning 
Ledningsrättshavare: AB Stokab 
År: 1999 
Nummer av berörda fastigheter: 82 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Bedömningen gällande miljö har gjorts av 
Kommunalförbundet Norrvatten där de har framfört att ett vattenprovningsprogram bör 
upprättas i samband med kabelläggningen. Norrvatten förbehåller sig samtidigt rätten 
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att kunna stoppa fortsatt arbete om kabelläggningen orsakar kraftiga störningar på 
råvattenkvaliteten. Lantmätare skrev i protokoll att ledningsrättshavare kommer att 
kontakta Norrvatten för samråd om vattenprovningsprogrammet så snart datum för 
förläggningen har bestämts. 
 
Förrättning 10, Akt: 0117-01/102:I 
 
Ärende: Ledningsrätt för upplåtelse av ledningsrätt för teleledning mellan Kapellskär 
och Lidingö 
Kommun: Lidingö, Norrtälje, Vaxholm, Värmdö, Österåker 
Typ av ledning: teleledning 
Ledningsrättshavare: AB Stokab 
År: 2006 
Nummer av berörda fastigheter: 269 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
Förrättningsakten 11, Akt:0117-00/11 
 
Ärende: Ledningsrättsåtgärd avseende högspänningsledning berörande Edö 1:14, 1:27, 
1:29 och 1:149 
Kommun: Österåker 
Typ av ledning: högspänningskabel 
Ledningsrättshavare: Graninge Roslags Energi AB 
År: 2000 
Nummer av berörda fastigheter: 4 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Bedömning gällande miljö har gjorts från 
Länsstyrelsen och Förrättningslantmätare har angett i protokoll att ledningsrättshavaren 
skall ta kontakt med de berörda markägarna innan ledningen läggs och inom området 
med känsliga nyckelbiotoper staka ut den planerade sträckningen för ledningen. 
Ledningsrättshavaren skall då ta kontakt med Länsstyrelsen och ge dem möjlighet att 
bedöma eventuella skador på nyckelbiotoper. 
 
 
Förrättningsakt 12, Akt:0186-00/27 
 
Ärende: Ledningsrättsåtgärd berörande Lidingö 5:7 och 5:156 
Kommun: Lidingö 
Typ av ledning: vatten- och spillvattenledningar 
Ledningsrättshavare: Lidingö stad 
År: 2000 
Nummer av berörda fastigheter: 2 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Bedömningen gällande miljö har gjorts från 
Länsstyrelsen om att viss negativ miljöpåverkan från de föreslagna avlopps- och 
vattenledningarna kan förväntas uppstå bl a vid anslutningspunkterna för sjöledningarna 
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vid Askrike båthamn samt i Trolldalen. Trots detta har Länsstyrelsen beslutat om att 
planerad sjöledning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
 
Förrättningsakt 13, Akt: 0192-01/46:I 
 
Ärende: Ledningsrätt för upplåtelse av ledningsrätt för teleledning mellan Årsta 
havsbad–Gålö-Utö-Nynäshamn-Södertälje. 
Kommun: Botkyrka, Hanninge, Nynäshamn, Södertälje, Trosa 
Typ av ledning: teleledning 
Ledningsrättshavare: AB Stokab 
År: 2007 
Nummer av berörda fastigheter: 90 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Dock framfördes synpunkter från några av 
fastighetsägarna att gamla ledningar som tas ur drift skall tas bort. 
Förrättningslantmätare noterade detta i protokoll under rubrik ”Gamla ledningar”. Det 
togs inte något beslut om borttagande av gamla ledningar. Ingen bedömning av 
eventuell miljöskada som kan komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
 
Förrättningsakt 14, Akt: 0181K-82/2009 
 
Ärende: Ledningsrätt avseende vattenledning och optokabel från Djudal till Vackå 
Kommun: Södertälje 
Typ av ledning: vattenledning och optokabel 
Ledningsrättshavare: Telge Nät AB  
År: 2009 
Nummer av berörda fastigheter: 18 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
 
Förrättningsakt 15, Akt: 0186-11/33 
 
Ärende: Ledningsrätt för avloppsledning mellan Lidingö och Storholmen 
Kommun: Lidingö 
Typ av ledning: avloppsledning 
Ledningsrättshavare: Lidingö stad  
År: 2012 
Nummer av berörda fastigheter: 12 
 
Resultat: Det uppgavs ingen information om vem som kommer att ta ansvar över 
ledningar då de tjänat ut sitt syfte. Ingen bedömning av eventuell miljöskada som kan 
komma att ske i framtiden har inte gjorts i förrättningen. 
 
 
 


