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Abstract 
 
A utility easement right includes the right for the telecommunication operator to 
permanently use a private property for its purpose, without an agreement with the 
property owner, for a relatively low compensation fee. The Swedish utility easements 
act was expanded in 2004, to cover not only ordinary land cables but also wireless 
base stations. The intent of the law change was to facilitate the conditions for 
expanding wireless mobile communication systems, with the aim to reach national 
goals about mobile internet access.  
 
The opportunity made possible by the law change has been utilized at least 42 times 
during the twelve-year period, from 2004 through 2016, but probably more. This is a 
a study of the laws regulating utility easement rights, and how those where practiced, 
after the 2004 law change. Besides the necessary literature study, a study of 42 cases 
of utility easements was made. 
 
The study shows that a utility easement right was mostly engaged by the operator 
after a first try to reach an agreement with the property owner was abandoned. In the 
first years after the law change there was often a disagreement on the monetary 
compensation. Later the rules on how to decide on the compensation has been made 
clearer in prejudicial judgment court cases. Other common disagreements are when 
the property owner fears health issues related to exposure to electromagnetic fields or 
do not like the esthetics, or fear decline in property value.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att kartlägga hur reglerna för ledningsrätt för basstationer ser 
ut och hur de tillämpas i praktiken. Arbetet avser att besvara hur många ledningsrätter 
som bildats efter ändringen av ledningsrättslagen (1973:1144) år 2004, vilken utökade 
möjligheterna att upplåta ledningsrätt för basstationer. Vidare avser arbetet besvara hur 
dessa upplåtelser utformats, varför man som operatör väljer att använda ledningsrätt, 
vilka motstående intressen som finns vid upplåtelser och hur dessa hanteras i 
förrättningarna. Det i viss mån oklara rättsläget angående vilka anläggningar som 
ledningsrätt kan upplåtas för avses också studeras närmare. Slutligen är avsikten att 
diskutera om reglerna tillämpas så som avsågs vid ändringen av ledningsrättslagen år 
2004, och om det idag finns något behov av att ändra reglerna.  
 
Med basstationer avses i arbetet anordningar för elektronisk kommunikation för 
allmänt ändamål, i enlighet med LL 2 § 2 st.  Dessa utgöras normalt av antennförsedda 
master eller antenner placerade på byggnader (hustak, fasader). 
 
För att besvara frågeställningarna görs först en litteraturgenomgång av lagtext, 
förarbeten, rättsfall och litteratur, redovisad i arbetets teoridel. Vidare görs en 
genomgång av förrättningsakter från när ledningsrätt för basstationer har upplåtits. 42 
förrättningar gås igenom, upplåtna mellan 2004 och 2016. Förrättningsgenomgången 
genomförs med stöd av ett antal under litteraturstudien och undersökningen 
framarbetade frågor. Förrättningsakterna har valts ut ur ett material, en lista, med alla 
upplåtna ledningsrätter genom att använda sökord (så som basstation, mast eller torn) i 
upplåtelsernas registrerade ändamål och beskrivning.  
 
I slutsatserna redovisas att 42 förräntningstakter för basstationer identifierats, men att 
antalet upplåtelser antas vara större. Förrättningarnas utformning redogörs för i arbetets 
undersökningsdel genom citat och exempel ur akterna. Anledningen till att 
operatörerna väljer ledningsrätt framför andra upplåtelseformer är främst att man inte 
lyckas enas om någon frivillig upplåtelse och utnyttjar tvångmöjligheten. Intresset för 
ledningsrättens långsiktiga och säkra egenskaper jämfört med frivilliga 
upplåtelseformer tycks däremot litet. Tidigare har det ofta varit ersättningen parterna 
inte kunnat enas om, men sen rättsläget i ersättningsfrågan klargjordes i NJA 2008 s 
510 har dessa konflikter markant minskat. En annan vanlig orsak till att fastighetsägare 
och operatörer inte kunnat komma överens har varit fastighetsägare de inte vill bo nära 
basstationer på grund av strålning, förfulning, och därav sjunkande fastighetsvärden. 
Dessa intressen prövas i liten utsträckning under förrättningarna, och ofta i hög grad 
baserat på uppgifter direkt från operatörerna.  
 
Frågan om vilka typer anläggningar ledningsrätt kan beviljas för redogörs för genom 
en genomgång av rättsfall och förarbeten, rörande LL 2 – 3 §§, om tillbehör och 
ledningsrätt för enbart tillbehör eller del av anläggningar.  Läget kan utifrån detta sägas 
vara i viss grad motstridigt.  
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Att reglerna framförallt tillämpas när man inte lyckas nå frivilliga upplåtelser anses 
vara i linje med lagstiftarens syfte, då förbättrade förutsättningar för utbyggnaden av 
mobilnäten var huvudsyftet med lagändringen. Slutligen argumenteras för att 
förtydligande av vilka anläggningar som ska vara möjliga att upplåta i egna 
ledningsrätter och klargörande av när prövning av frågor om stålning ska ske skulle 
vara önskvärda förändringar.  
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Detta examensarbete motsvarar 30 hp och har genomförts under del av hösten 2016 
och våren 2017 vid avdelningen för Fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. 
Med detta arbete avslutas min utbildning till Civilingenjör i Lantmäteri. 
 
Stort tack till min handledare Fredrik Warnquist för all god hjälp under arbetets gång, 
och även för idén till examensarbetet.    
 
 
Stockholm 16 mars 2017 
 
Tove Tallungs  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

10 
 

Förkortningar 
 
ExL Expropriationslagen (1972:719) 
JB Jordabalken (1970:994) 
LEK Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
LL  Ledningsrättslagen (1973:1144) 
  
FD Fastighetsdomstolen 
HD Högsta domstolen 
LM Lantmäteriet 
HovR Hovrätten 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
Prop. Proposition 
PTS Post- och telestyrelsen 
RH Rättsfall från hovrätterna 
SOU Statens offentliga utredningar 

 
 
 
 
 
 
 
  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

11 
 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning ............................................................................................................ 15	

1.1	 Bakgrund ..................................................................................................... 15	
1.2	 Syfte ............................................................................................................ 16	
1.3	 Frågeställningar ........................................................................................... 16	
1.4	 Metodval ..................................................................................................... 16	
1.5	 Avgränsningar ............................................................................................. 17	
1.6	 Tidigare studier ........................................................................................... 17	

2	 Teori ................................................................................................................... 19	
2.1	 Allmänt om ledningsrätt ............................................................................. 19	
2.2	 Ledningsrättslagen – införande och motiv .................................................. 21	
2.3	 Basstationer ................................................................................................. 23	

2.3.1	 Definition av begrepp – basstation, mobilmast eller antenn ............... 23	
2.3.2	 Utbyggnad av basstationer .................................................................. 24	
2.3.3	 Bygglov och andra tillstånd ................................................................ 24	

2.4	 Lagändring: ledningsrätt för basstationer, införande och motiv ................. 25	
2.5	 Prövningen i ledningsrättslagen .................................................................. 26	
2.6	 Vad kan en ledningsrätt belasta? ................................................................. 27	
2.7	 Andrahandsupplåtelse LL 11a § ................................................................. 28	
2.8	 Utgör basstationer fast eller lös egendom? ................................................. 29	
2.9	 Ersättning vid ledningsrätt för basstationer ................................................ 30	
2.10	 Alternativa upplåtelseformer för basstationer ............................................. 33	

2.10.1	 Anläggningsarrende ............................................................................ 33	
2.10.2	 Lägenhetsarrende ................................................................................ 35	
2.10.3	 Allmän nyttjanderätt ........................................................................... 36	
2.10.4	 Hyra ..................................................................................................... 36	
2.10.5	 Expropriation ...................................................................................... 38	

2.11	 För vilka ledningar kan ledningsrätt upplåtas? ........................................... 41	
2.11.1	 Ledningstyper och ändamål LL 2 § .................................................... 41	
2.11.2	 Tillbehör LL 3 § .................................................................................. 42	
2.11.3	 Innan lagändringen år 2004 – basstationer som tillbehör enligt 3 § ... 42	
2.11.4	 Ledningsrätt för bara ett tillbehör, HovR 1946–02 ............................. 44	



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

12 
 

2.11.5	 SOU 2002:83 ...................................................................................... 45	
2.11.6	 Prop. 2003/04:136 ............................................................................... 46	
2.11.7	 NJA 2004 s 336 ................................................................................... 47	
2.11.8	 RH 2009:88 och NJA 2013 N3 ........................................................... 49	

3	 Undersökning .................................................................................................... 51	
3.1	 Urval förrättningar ...................................................................................... 51	
3.2	 Tillvägagångsätt förrättningsgenomgång .................................................... 53	
3.3	 Genomgång av förrättningar -  resultat ....................................................... 55	

3.3.1	 Materialbeskrivning ............................................................................ 55	
3.3.2	 Antal förrättningar och registrering .................................................... 56	
3.3.3	 Exempel på en förrättning ................................................................... 58	
3.3.4	 Fördelning över tid .............................................................................. 62	
3.3.5	 Ägare av belastad fastighet ................................................................. 63	
3.3.6	 Förrättningar baserade på överenskommelse ...................................... 63	
3.3.7	 Varför har operatören ansökt om ledningsrätt? .................................. 63	
3.3.8	 Annan orsak till ledningsrättsansökan än konflikt med markägaren .. 63	
3.3.9	 Varför har fastighetsägaren varit emot en upplåtelse? ........................ 65	
3.3.10	 Ersättning ............................................................................................ 67	
3.3.11	 Detaljplan ............................................................................................ 67	
3.3.12	 Ledningsrätt för befintlig anläggning ................................................. 68	
3.3.13	 Beskrivningen av anläggningarna i förrättningsakten ........................ 68	
3.3.14	 Möjlighet till framtida förändringar av anläggningarna? .................... 69	
3.3.15	 Flera ledningsrätter för samma anläggning ......................................... 70	
3.3.16	 Speciellt om antenner .......................................................................... 70	
3.3.17	 Andrahandsupplåtelse ......................................................................... 72	
3.3.18	 Prövningen i förrättningarna ............................................................... 72	
3.3.19	 Prövning av LL  2 § 2 st. ..................................................................... 75	
3.3.20	 Hade upplåtelsen varit möjlig innan år 2004? .................................... 75	

4	 Diskussion .......................................................................................................... 77	
4.1	 Hur många ledningsrätter för basstationer har bildats? .............................. 77	
4.2	 Varför väljer man ledningsrätt för en basstation? ....................................... 78	
4.3	 Beskrivningen av anläggningarna ............................................................... 79	



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

13 
 

4.4	 Konflikter och prövning .............................................................................. 79	
4.5	 För vilka anläggningar kan man få ledningsrätt? ........................................ 82	
4.6	 Finns behov av att ändra reglerna? ............................................................. 82	

5	 Slutsatser ............................................................................................................ 85	
6	 Källförteckning ................................................................................................. 87	
 
 
  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

15 
 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

År 2004 förändrades förutsättningarna för att bilda ledningsrätt för anordningar som 
ingår i elektroniska kommunikationsnät för allmänt ändamål, genom ett tillägg i 
ledningsrättslagen (1973:1144), LL 2 § 2 st.  Exempel på sådana anordningar är 
mobilmaster försedda och antenner placerade på byggnader (här med ett 
samlingsbegrepp kallat basstationer), vilka efter lagändringen kan upplåtas med 
ledningsrätt på samma sätt som vanliga ledningar. 
 
Syftet med lagändringen var enligt propositionen att underlätta för utbyggnaden av 
telekommunikationsnät, vilket förutsätter bra och effektiva möjligheter för att få 
tillgång till mark. Man hänvisar till nationella mål om att alla företag och enskilda ska 
ha tillgång till effektiva och säkra kommunikationer, och till krav från EU.1  
 
Även med den tidigare lagstiftningen var det möjligt att bilda ledningsrätt för vissa 
basstationer, men inte för alla. En basstation kunde enbart upplåtas med ledningsrätt 
om den var förbunden med vanliga, fysiska ledningar, och då kunde räknas som ett 
tillbehör (enligt LL 3 §) till dessa. Lagändringen år 2004 innebar att basstationer ska 
anses som ledningar vid tillämpningen av lagen. På så sätt kan marktillgången för en 
basstation säkras genom ledningsrätt, även om den enbart har kontakt med övriga nätet 
genom radiolänk.  
 
Tvångsvis markåtkomst för basstationer var visserligen även tidigare möjlig genom 
expropriation, vilket dock utgör en betydlig mer omständlig process än ianspråktagande 
genom ledningsrätt, och sällan har tillämpats. 2  Ändringen i ledningsrättslagen 
medförde att tvångsvis ianspråktagande av mark blev mer lättillgängligt för 
operatörerna.  
 
Att utrymme för en basstation kan upplåtas med ledningsrätt, som alternativ till 
nyttjanderättsformer så som arrende eller hyra, innebar också markant lägre 
ersättningsnivåer för markägaren i de fall då ledningsrätt används. Detta i synnerhet 
efter domen NJA 2008 s 510, vilken fastställde ersättningsnivåerna till mycket låga vid 
ledningsrätt för basstationer, i förhållande till de alternativa priserna för frivilliga 
upplåtelser. 
 
Förutsättningarna för att ianspråkta utrymme för basstationer genom ledningsrätt har 
även förändrats genom en nyare lagändring. Sen juli år 2015 kan ledningsrätter belasta 
även tomträtter, inte bara fastigheter.  Något som förändrat situationen för antenner på 
hustak, då byggnader på tomträtt utgör lös egendom och ledningsrätt inte annars kan 

                                                        
1 Prop. 2003/04:136, s. 13 
2 Ekbäck, Lagstiftning om ledningar: Särskilt om ledningsrättslagen, s. 54 
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upplåtas i lös egendom. Operatörerna får då tillgång till prisvärda ledningsrätter, även 
för dessa ibland mycket attraktiva placeringarna på centralt belägna hustak.  
 
1.2 Syfte 

Det övergripande målet är att kartlägga hur reglerna för ledningsrätt för basstationer 
(mobilmaster, antenner på hustak m.m.) ser ut och tillämpas i praktiken. I den mån det 
bedöms motiverat för att kunna kartlägga reglerna för ledningsrätt för basstationer ska 
också ledningsrätt generellt behandlas.  
 
 
1.3 Frågeställningar  

• Hur många ledningsrätter för basstationer har bildats, och hur har dessa 
utformats?  

• Varför väljer operatörer att använda ledningsrätt för basstationer, istället för 
frivilliga upplåtelseformer?  

• Vilka motstående intressen finns vid bildande av ledningsrätt för basstationer? 
•  Hur hanteras dessa motstående intressen under förrättningen? 
• För vilka anläggningar kan man få ledningsrätt?  
• Tillämpas reglerna på det sätt som lagstiftaren åsyftade? 
• Finns behov av att ändra reglerna? 

 
1.4 Metodval 

För att besvara frågeställningarna har förrättningsakter för bildande av ledningsrätt för 
basstationer (mobilmaster och antenner på hustak) studerats.   
 
En studie har också genomförts av gällande lagstiftning, förarbeten, rättsfall och 
litteratur, vilken finns redovisad i arbetets teoridel.  
 
Förrättningarna har gåtts igenom utifrån en samling med frågor, se avsnitt 
3.2 Tillvägagångssätt förrättningsgenomgång. Dessa har delvis formats utifrån studien 
av litteratur m.m.  och delvis vuxit fram underförrättningsgenomgången utifrån vilken 
information som funnits tillgänglig i förrättningsakterna och vilka problem som lyfts i 
dessa.  
 
Förrättningsakterna för bildande av ledningsrätt för basstationer har identifierats ur en 
lista från Lantmäteriet med samtliga förrättningsakter för ledningsrätt, där akternas 
redovisade ändamål och beskrivning använts för att sålla fram 
ledningsrättsförrättningar för basstationer. Samtliga sådana ledningsrätter har dock inte 
gått att identifiera med vald metod, se avsnitt 3. 1 Urval förrättningar.  
 
Materialet som undersökningen resulterat i har sedan hanterats både genom redovisning 
rent kvantitativt, av hur många förrättningar som uppfyller vissa kriterier, och även 
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genom redovisning av exempel på hur olika situationer hanterats och vilka frågor som 
uppkommit.  
 
 
1.5 Avgränsningar 

Förrättningarna som studerats har registrerats inom tidsintervallet 1 augusti år 2004 -  
5 oktober år 2016.  
 
De befogenheter och skyldigheter för ledningsrättshavaren respektive fastighetsägaren 
som beslutas i förrättningarna har inte studerats. Detta har inte ansetts vara motiverat 
tidsmässigt då de bedömts vara snarlika de befogenheter och skyldigheter som beslutas 
vid ledningsrätt för vanliga ledningar och därför inte specifikt intressanta för 
basstationer.  Inte heller har ersättningen i förrättningarna studerats mer än översiktligt. 
 
En grupp av förrättningar har också valts bort systematiskt: förrättningar upplåtna till 
förmån för Banverket/ Trafikverket gällande master längs med tågspåren. Denna typ 
av upplåtelser har bedömts motiverade att bortse från då förrättningarna varit lika 
sinsemellan, innehållit lite information och hade krävt mycket tid att gå igenom 
eftersom de rört sig om ett stort antal.  
 
 
1.6 Tidigare studier  

Beträffande ämnet ledningsrätt finns främst mer generell litteratur så som Upplåtelser 
för ledningar i praktiken, av Nils Larsson och Stieg Synnergren. Även Peter Ekbäck 
har behandlat ledningsrätt i Lagstiftning om ledningar – särskilt om ledningsrättslagen.  
 
Om ledningsrätt för just basstationer finns mycket lite skrivet, utöver aktuella 
förarbeten. Ersättningsfrågan vid upplåtelser med ledningsrätt för basstationer har 
studerats av Elisabeth Ahlinder i artikeln Ersättning till markägare vid upplåtelse av 
ledningsrätt till privata vinstdrivna aktörer för telekommunikationsändamål ur 
Festskrift till Ronney Hagelberg från år 2016. I artikeln diskuterar Ahilnder problem 
med hur ersättningen bestäms vid mastupplåtelser idag, och föreslår en alternativ 
ersättningsprincip (angående Ahlinder, se även avsnitt 2.9 Ersättning vid ledningsrätt 
för basstationer). 
 
Frågor som rör ledningsrätt för basstationer har även behandlats i ett antal 
examensarbeten.  
 
Det tvångsvis ianspråktagande av mark som upplåtelser med ledningsrätt för 
mobilmaster medför behandlas i examensarbetet Mobilmaster, äganderätten och 
grundlagen från år 2006 av Martin Johansson, vid Lunds Universitet, juridiska 
fakulteten med inriktning mot mark- och miljörätt. Främst diskuteras hur 
ianspråktagande av mark till förmån för privata bolag förhåller sig till 
äganderättsskyddet.   
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Vilken utredningsskyldighet Lantmäteriet har vid lokaliseringsprövningen i 
ledningsrättslagen vid upplåtelse av basstationer/telestationer med ledningsrätt 
behandlas i examensarbetet Lokaliseringsprövning för telestationer från år 2016 av 
Annie Forssblad vid Umeå Universitet, magisterprogrammet med inriktning mot mark- 
och miljörätt. Författaren sammanställer utifrån sina slutsatser en lista på punkter vilka 
lantmäteriet anses skyldiga att utreda.  
 
Vilka tillstånd som behövs för att upplåta mobilmaster (med olika upplåtelseformer, 
bland annat ledningsrätt) studeras i examensarbetet 3G-master – en studie av 
tillståndsprocessen från år 2003 av Max Lokrantz vid Kungliga tekniska högskolan, 
avdelningen för fastighetsvetenskap. Undersökningen är utförd genom intervjuer med 
kommuner och operatörer, samt litteraturstudier. Även hur tillståndsprocessen vanligen 
brukar se ut redovisas i arbetet.   
 
Frågan huruvida basstationer och andra anläggningar inom elektroniska 
kommunikationsnät kan upplåtas med ledningsrätt inom detaljplanelagt område utan 
att detta tydligt regleras i planen studeras i examensarbetet Ledningsrätt för 
elektroniska kommunikationsnät inom detaljplanerade områden från år 2016 av Håkan 
Lindén vid Umeå universitet, magisterprogrammet med inriktning mot mark- och 
miljörätt.  
 
Ledningsrätt i allmänhet, inte specifikt för basstationer, har också behandlats i flera 
examensarbeten.  
 
Charlotte Gustafsson och Anna Konradsson vid Lunds universitet, 
fastighetsvetenskapliga institutionen, har skrivit Andrahandsupplåtelse vid 
ledningsrätt från år 2012 om möjligheten för en ledningsrättshavare att upplåta sin rätt 
i andra hand till en annan operatör. Bland annat dras slutsatserna att tveksamheter finns 
kring innebörden av en andrahandsupplåtelse och att formuleringarna om 
andrahandsupplåtelser skiljer sig mycket åt i förrättningarna. 
 
Hur ledningsrättslagens lokaliseringsvillkor tillämpas har behandlats av Magnus 
Lindegård i Tillämpning av lokaliseringsvillkoret 6 § ledningsrättslagen i praktiken 
från år 2015 vid Lunds universitet, fastighetsvetenskapliga institutionen. I arbetet dras 
bland annat slutsatsen att lokaliseringsvillkoret inte tillämpas som avsett i lagen. 
 
Intresset från ledningshavarnas sida av att använda ledningsrätt har studerats i 
examensarbetet Ledningsrätt - används det för lite? från år 2010 skrivet av Adam Bove 
och Viktor Dalbert, vid Lunds universitet, fastighetsvetenskapliga institutionen.  
Baserat på intervjuer med bolag aktiva i branschen konstateras att kostnaderna i 
samband med förrättningen är den största orsaken till ledningshavarna ointresse för 
ledningsrätt.  
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2 Teori 

 

2.1 Allmänt om ledningsrätt 

Ledningsrätt är en rätt att för ledning eller annan anordning utnyttja ett utrymme inom 
en fastighet. En ledningsrätt kan knytas till en juridisk person, eller om sökande så 
önskar, till dennes fastighet, LL 1 §. Ledningsrättsupplåtelser sker för evig tid. 
 
Utöver rätten till ledningen kan i ledningsrätten också ingå befogenheter för 
ledningsrättshavaren kopplade både till framdragandet och användandet av ledningen, 
LL 1 §. Dessa befogenheter beslutas om vid förrättningen, LL 1 § 2 st. Ledningsägaren 
ges exempelvis ofta rätt att beträda mark för tillsyn och reparation och att ta bort träd 
och buskar som utgör hinder. Fastighetsägaren kan exempelvis åläggas att avstå från 
att uppföra byggnader och liknande inom ett visst avstånd från ledningen eller 
anordningen.3 
 
Ledningsrätt kan enbart bildas genom en lantmäteriförrättning, LL 5 §. För att 
ledningsrätt ska kunna bildas måste kraven i ledningsrättslagen vara uppfyllda, se 
avsnitt 2.5 Prövningen i ledningsrättslagen. Ledningsrätt kan enbart upplåtas för 
ledningar av den typ som beskrivs i LL 2 §, se avsnitt 2.11 För vilka ledningar kan 
ledningsrätt upplåtas.  
 
I en ledningsrätt (där anläggningen inte är befintlig) beslutas alltid en utförandetid, 
LL 22 § 2 st. p 6. Om anläggningen inte byggs ut enligt den beslutade utfallandetiden 
så förfaller ledningsrätten, LL 31 §. Att en utförandetid alltid måste finnas innebär alltså 
att ledningsrätt inte ska användas för eventuella framtida behov av ledningar. 4 
Andrahandsupplåtelse enligt LL 11a § är dock undantaget från denna princip, rätten till 
att med stöd av andrahandsupplåtelse dra fram ytterligare ledning finns kvar även om 
den inte byggs ut inom viss tid, LL 31 §.  
 
Frågan om ett ledningsrättsbeslut kan hållas öppet för förändringar prövas i 
HovR F 1243-11, gällande ledningsrätt för antenner inom en byggnad. Lantmäteriet 
beslutar att framtida förflyttningar av ledningen ska kunna ske och att det nya läget då 
ska utses av fastighetsägarna och ledningsrättsinnehavaren i samförstånd. Detta för att 
inte hindra fastighetsägaren från att kunna genomföra ombyggnationer m.m. 
Fastighetsdomstolen upphäver dock ledningsrättsbeslutet och återförvisar det till LM, 
med hänvisning till att en ledningsrätt gäller för all framtid, och enbart kan ändras eller 
upphävas genom en ny förrättning. Beslutet skulle enligt FD innebära att enskilda får 
utföra myndighetsutövning. 
 

                                                        
3 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 72 
4 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s. 111 
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 Hovrätten fastställer FD:s beslut:  ”Det nya läget för ledningen ska varje gång utses i 
samförstånd mellan respektive fastighetsägare och ledningsrättshavare. I det fall 
ledningen på detta sätt fått nytt läge, gäller ledningsrätten i det nya läget och inte 
längre i det lägre som det nya ersätt” (HovR F 1243-11).  
 
Ersättning för ledningsrätt sker, till skillnad från vad som är vanligt vid de alternativa 
frivilliga upplåtelseformerna, genom en engångsersättning. Ersättningens storlek 
bestäms enligt överenskommelse eller enligt lantmäteribeslut, se avsnitt 2.9 Ersättning 
vid ledningsrätt för basstationer.  
 
En ledningsrätt får överlåtas till en ny operatör, tillsammans med den fysiska 
ledningen, LL 35 §. En överlåtelse av en ledningsrätt är ingen förrättning, och måste 
därför heller inte registreras av Lantmäteriet för att ha rättskraft.5 
 
Rätt till andrahandsupplåtelse kan beslutas om i förrättningen, LL 11a §, se avsnitt 2.7 
Andrahandsupplåtelse LL 11a §. Utan ett sånt beslut får däremot en 
ledningsrättshavaren inte göra några andrahandsupplåtelser utan fastighetsägarens 
medgivande.6  
 
En ledningsrätt omfattar enligt LL 1 § vad som bestäms vid förrättningen. I 
förrättningsbeslutet ska (bland annat) framgå ledningens ändamål och huvudsakliga 
beskaffenhet, LL 22 § 2 st. 1 p. I Lantmäteriets handbok motiveras detta krav med att 
en ledningsrättshavare inte har rätt att gräva ner ett obegränsat antal ledningar eller 
själv efter ledningsrättsbeslutet välja ändamål för ledningarna. Vilka anordningar som 
ska utgöra tillbehör till ledningen måste framgå.  Beslutet bör vara så utförligt att det 
klart framgår att ledningen är en sådan som ledningsrätt kan upplåtas för. Ledningens 
funktion bör också alltid anges. För en rörledning bör dimensionen normalt redovisas, 
liksom spänningen för en starkströmsledning. I övrigt ska noggrannheten i beslutet 
anpassas efter förhållandena. Hur stor påverkan är på belastad fastighet bör vara 
avgörande för detta.7 Efter att förrättningen avslutats och, vunnit laga kraft, så ska detta 
registreras i fastighetsregistret, LL 37 §.  Att uppgiften registreras gör att beslutet får 
sakrättslig verkan.8  
 
För att ändra en ledningsrätt krävs en omprövning, LL 33 §. En omprövning är en ny 
förrättning och samma prövning sker som vid en nyupplåtelse. Antingen 
ledningsrättshavaren eller den belastade fastighetens ägare kan ta initiativ till 
omprövning. För att omprövning ska vara möjlig krävs att det antingen finns ett klart 
behov eller väsentligt ändrade förhållanden, LL 33 §. Ändrade förhållanden måste vara 

                                                        
5 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s. 158–159 
6 Ibid, s. 98 
7 Ibid, s 109 
8 Ibid, s. 32 
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av rent faktiskt natur. Ett exempel på när det föreligger ett klart behov är om 
ledningsrättshavaren vill söka om möjlighet till andrahandsupplåtelse enligt LL 11a §.9   
 
Ett upphävande av ledningsrätt sker också genom omprövningsförrättning, LL 33 §, 
och även ett upphävande kräver alltså en ny förrättning. Ändrade förhållanden behöver 
dock inte ha inträffat för att ledningsrätt ska kunna upphävas om ledningsrättshavaren 
medger ett upphävande.10  
 

2.2 Ledningsrättslagen – införande och motiv  

Ledningsrättslagen infördes 1 juli år 1974. Innan lagens införande säkrades utrymme 
för ledningar vanligen genom någon av de frivilliga upplåtelseformerna avtalsservitut 
eller nyttjanderätt. För tvångsvis markåtkomst användes i huvudsak expropriation. 
Vissa alternativa tvångsvisa förfaranden fanns också genom vattenlagen (1918: 523), 
byggnadslagen (1947: 385) eller fastighetsbildningslagen (1970: 988). 11 
I propositionen till ledningsrättslagen, Prop. 1972:109, lyftes som det största problemet 
med då rådande ordning svårigheterna som uppstår när en fastighetsägare vägar att 
upplåta mark. Ledningsägaren var då, om inte vattenlagen eller byggnadslagen var 
tillämpliga, hänvisad till att söka expropriationstillstånd, vilket var mycket 
tidskrävande och medförde stora kostnader i förhållande till expropriationsobjektet.12  
 
Ett ytterligare syfte med införandet av ledningsrättslagen var enligt propositionen att 
åstadkomma bättre sakrättsligt skydd för ledningar. Nyttjanderätter och avtalsservitut 
kunde då, precis som idag, ges visst sakrättsligt skydd genom inskrivning, men skyddet 
genom inskrivning är inte fullständigt utan måste vid en exekutiv auktion ge vika mot 
rättigheter med bättre rätt. Då en rättighet gav vika på detta sätt riskerade hela system 
av framdragna ledningar att rubbas. Exproprierade nyttjanderätter och servitut, liksom 
andra officialservitut, ger däremot ett starkt sakrättsligt skydd som inte påverkas av 
varken frivillig eller exekutiv försäljning.13 
 
Det stora antalet inskrivningar som ledningsframdragningar gav upphov till lyftes 
också i propositionen som ett av problemen man ville lösa genom den nya lagen.  För 
ledningsägaren var det dyrt och arbetsamt att hantera stora mängder inskrivningar, och 
man påpekar att det ur allmän synpunkt inte är önskvärt att fastighetsböckerna tyngs av 
stora mängder inskrivningar för servitut.14 
 
Genom ny lagstiftning ville man åstadkomma att ledningar skulle kunna dras fram och 

                                                        
9 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen,  s. 150–151 
10 Ibid, s. 151 
11 Prop. 1973:157, s. 14 
12 Prop. 1972:109, s. 18 
13 Ibid, s. 17 - 18 
14 Ibid, s. 18 
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bibehållas på ett enkelt, snabbt och billigt sätt som samtidigt innebar trygghet för 
ledningsägare, fastighetsägare och andra rättighetshavare i berörda fastigheter. 15  
 
 
  

                                                        
15 I Prop. 1972:109, s. 18 
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2.3 Basstationer 

2.3.1 Definition av begrepp – basstation, mobilmast eller antenn  

En basstation består av radioutrustning och en antenn. Antennen kan vara monterad på 
en mast eller på en byggnad. Radioutrustningen kan placeras i en teknikbod eller i ett 
rum i byggnaden. Basstationen kan vara sammankopplad med det fysiska ledningsnätet 
genom en vanlig ledning eller genom radiolänk.16 
 
I detta arbete (undantaget i titeln) används begreppet mobilmast för anläggningar där 
antenner för telekommunikation monterats på master, torn eller liknande anläggningar. 
Antenn som begrepp syftar i detta arbete på sådana antenner som placerats på tak eller 
fasader på byggnader. Basstation används som ett samlingsnamn, som inkluderar både 
mobilmaster och antenner. Exempel på hur basstationer kan se ut finns i bild nedan: en 
mobilmast med teknikbod till vänster och en antenn placerad på ett tak till höger.  
 

Ingen skillnad görs mot andra vanliga begrepp så som radiomast, basradiostation, 
telestation, radiolänkstation och så vidare, utan alla de typer av anordningar som 
inkluderas av ”anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät men inte 
utgör ledning”, LL 2 § 2 st., åsyftas när begreppen enligt ovan används.  
 
I arbetets titel används begreppet mobilmast eftersom det är mer allmän känt än 
begreppet basstation.  
 
                                                        
16 Prop. 2003/04:136, s. 12 

Bild 2- En basstation - mobilmast med teknikbod 

Bild 2- En basstation - antenn på hustak 
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2.3.2 Utbyggnad av basstationer 
Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, finns sedan 1980-talet i Sverige en marknad för 
mobil kommunikation. Efter att smarta telefoner lanserades år 2007 har datatrafiken 
fortsatt öka kraftig, med krav på både vidsträckt täckning och snabba 
dataöverföringshastigheter.17 
 
Tillstånd krävs för att använda radiosändare, enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, LEK, 3 kap 1 §, vilket bland annat inkluderar all typ av 
kommunikation genom radiovågor, LEK 1 kap 7 §. Tillstånd beviljas av PTS, så som 
tillsynsmyndighet, enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2 §. 
Ett sådant tillstånd för radiosändning kan förenas flera olika villkor och begränsningar, 
uppräknade i LEK 3 kap. 11 §. Däribland villkor om täckning och utbyggnad, LEK 3 
kap. 11 § 3 p.  
 
Utbyggnaden av mobilnäten sker både genom att nya platser för basstationer etableras 
och genom att befintliga basstationer utrustas med nya teknologier (till exempel 2G, 
3G eller 4G).18 År 2015 ägde fem olika operatörer telenät på den svenska marknaden: 
Tre, Net1, Tele2, Telenor och Telia.19  
 
Tillstånd för en operatör att bygga ut ett nät av basstationer kan alltså förenas med krav 
på att denne bygger basstationer även i områden där det inte är lika lönsamt, eller 
innebär direkt förlust. Enligt PTS är utbyggnaden framförallt framdriven kommersiellt, 
efter vad operatörerna själva bedömt lönsamt. I vissa fall är det dock kraven på täckning 
eller utbyggnad från PTS:s tillståndsvillkor som drivit fram en utbyggnad.20  
 

2.3.3 Bygglov och andra tillstånd  

Utöver upplåtelse av utrymme, genom ledningsrätt eller frivillig upplåtelse, kan flera 
olika tillstånd krävas för att uppföra en basstation. Som nämnt i avsnittet ovan krävs 
tillstånd för radiosändning, enligt lagen om elektronisk kommunikation. Bygglov krävs 
både för en mast, enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1 § p. 5, och för 
teknikbodar. Operatörer har uppgett att svårigheten att få bygglov är ett problem för 
utbyggnaden av näten.21 För antenner placerade på tak eller fasader krävs dock normalt 
inte bygglov.22 Uppförandet av en fristående mast kan behöva anmälas för samråd 
enligt MB 12 kap. 6 §.23 Vidare kan tillstånd från Försvarsmakten och Luftfartsverket 
krävas för att uppföra mobilmaster.  
 

                                                        
17 PTS, Mobiltäckning 2015, s. 8 
18 Ibid, s. 17 
19 Ibid, s. 9 
20 Ibid, s. 9  
21 Prop. 2003/04:136, s. 9 
22 Ibid, s. 15 
23 Ekbäck, Lagstiftning om ledningar: Särskilt om ledningsrättslagen, s. 61 
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2.4 Lagändring: ledningsrätt för basstationer, införande och 

motiv 

1 augusti år 2004 ändras ledningsrättslagen, vilket möjliggjorde upplåtelser av 
ledningsrätt även för basstationer som inte är fysiskt förbundna, genom ledning, med 
resterande telenät utan enbart sammanbundna med nätet genom radiolänk, se mer 
ingående beskrivning av detta i avsnitt 2.11.6 Prop. 2003/04:136. Lagändringen gjorde 
alltså att fler typer av basstationer kunde upplåtas med ledningsrätt. 
  
Som skäl till lagändringen framförs i propositionen Sveriges mål om utbredd tillgång 
till elektroniska kommunikationer, och att det för att dessa ska nås är det nödvändigt 
att förbättra förutsättningarna för utbyggnaden av telekommunikationsnät, vilket 
förutsätter bra och effektiva möjligheter till marktillgång. Kombinerat med en 
utveckling av att trådlös kommunikation i viss mån ersatt ledningsbaserad anses det 
rimligt att även basstationer som inte är sammankopplade med nätet genom ledning ska 
kunna beviljas ledningsrätt. Man nämner också att det av konkurrensskäl är viktigt att 
fasta nät inte har bättre förutsättningar än mobila.24  
 
Lagändringen möter viss kritik i remissinstanserna, främst från organisationer som 
företräder markägare, vilka framför att behovet saknas eftersom det finns möjlighet till 
frivilliga överenskommelser för markåtkomst och, i de situationer då tvång blir 
nödvändigt, expropriation. Som svar på dessa invändningar framhålls dock 
ledningsrättens fördelar: att den inte är tidsbegränsad, har bättre sakrättsligt skydd vid 
till exempel överlåtelse eller exekutiv försäljning och att den har en starkare ställning 
vid fastighetsreglering. 25 
 
De tvångsmöjligheter gentemot fastighetsägaren som ledningsrätt medger motiveras i 
propositionen med att trots att överenskommelser om frivilliga upplåtelser ofta tycks 
kunna nås för basstationer så ska operatörernas särskilda behov beaktas: behovet att 
kunna ianspråktaga ett specifikt markområde med tvång, även i de relativt få fall då 
överenskommelse inte kan nås. Behovet kommer av att det ibland inte är möjligt att 
vända sig till andra fastighetsägare för en alternativ placering, på grund av topologiska 
förhållanden och teknisk funktionalitet, om näten ska kunna nå en hög täckningsgrad. 
Detta behov finns, även om det inte är lika tydligt vid anläggandet av basstationer som 
vid anläggandet av vanliga ledningar. Man nämner också att intresse för ledningsrätt i 
huvudsak tycks förekomma när frivilliga upplåtelser inte har kunnat komma till stånd, 
vilket framförallt tycks varit fallet när motparten varit en stor markägare, så som 
kommuner. Det alternativa tillvägagångsättet expropriation anses precis som vid 
ledningsrättslagens införande för omständligt och kostsamt.26 
 

                                                        
24 Prop. 2003/04:136, s. 13 
25 Ibid, s 13–14.  
26 Ibid, s. 14 
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2.5 Prövningen i ledningsrättslagen  

För att ledningsrätt ska beviljas måste villkoren i LL 6 – 12 §§ vara uppfyllda.  
 
Enligt LL 6 § ska det dels göras en lämplighetsprövning, där man prövar om ändamålet 
lämpligen bör tillgodoses på annat sätt, och dels en intresseavvägning, där man prövar 
om olägenheterna överväger fördelarna. 
 
 Lämplighetsprövningen inkluderar att man utreder om det finns något annat lämpligare 
alternativ för lokaliseringen av anläggningen. Finns en annan placering som också är 
lämpligt men leder till mindre olägenhet ska detta väljas. Det innebär inte att alla andra 
placeringar måste bevisas vara uteslutna, utan det räcker att det finns särskilda skäl för 
den aktuella placeringen. Lämplighetsprövningen innebär inte heller att man måste ta 
hänsyn till möjligheten att istället använda en frivillig överenskommelse. Även om 
ledningen eller anläggningen är befintlig måste villkoret prövas, men det faktum att den 
är befintlig kan vägas in i prövningen. 27 
 
I den andra delen av LL 6 §, intresseavvägningen, vägs olägenheter mot fördelar av 
upplåtelsen. Olägenheterna inkluderar inte enbart ekonomiska förluster utan även 
ideella världen, t. ex. att en ledning är förfulande (även om det inte direkt påverkar 
fastighetens värde).28 Intresseavvägningen får frångås i den del den gäller enskilda 
intressen förutsatt att parterna är överens om detta, LL 14§.  
 
Inom detaljplanelagt område får en upplåtelse inte ske i strid mot planen, undantaget 
en mindre avvikelse om syftet med planen inte motverkas, LL 8 §. Att placera en 
allmännyttig ledning inom allmän platsmark kan ofta bedömas vara en sådan mindre 
avvikelse. Kommunens eventuella invändningar mot detta, både i egenskap av 
företrädare av allmänna intressen och i egenskap av fastighetsägare, kan beaktas men 
måste inte alltid följas.29  
 
Ledningsrättslagen innehåller också prövning enligt säkerhetsföreskrifter, LL 7§, och 
ett generellt skydd för allmänna intressen, LL 10 §. Vidare får inte synnerligt men 
uppkomma på fastigheten där mark tas i anspråk, undantaget om ledningen är av 
väsentlig betydelse eller koncession beviljats, LL 12 §. Synnerligt med kan dock 
godkännas om parterna är överens, LL 14 §.  
 
De beslut som tas vid förrättningen måste innehålla skäl för besluten, om inte sådan 
motivering kan anses överflödig, enligt fastighetsbildningslagen (170:988) 
4 kap. 17 § 2 st. I kontroversiella frågor bör redovisningen av ställningstagandena vara 
utförlig. Sakägare ska utifrån motiveringen kunna förstå hur myndigheten resonerat.30 
Att myndigheters beslut måste innehålla skäl finns också formulerat i 
                                                        
27 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s. 40 
28 Ibid, s. 42 
29 Ibid, s. 51 
30 Prop. 1969:128, del B, s. 243 
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förvaltningslagens (1986:223) 20 §. Skäl får endast utelämnas i vissa uppräknade 
situationer, till exempel om beslutet inte går någon part emot, eller om det av annan 
anledning är uppenbart obehövligt. Utelämnas skäl bör myndigheten om möjligt kunna 
upplysa berörda parter om dem i efterhand. Skyldigheten att motivera 
förvaltningsbeslut framgår även av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, artikel 41.  
 
2.6 Vad kan en ledningsrätt belasta? 

Ledningsrätt kan upplåtas i utrymme inom fastighet, LL 1 § 1 st. Fastighetsbegreppet i 
ledningsrättslagen har samma betydelse som i fastighetsbildningslagen. Utrymme inom 
fastighet inkluderar utrymme inom fastighetstillbehör, så som byggnader och andra 
anläggningar vilka är tillbehör till fastighet enligt JB 2 kap.31 
 
Att upplåtelser för ledningsrätt är begränsade till fastigheter innebär att ledningsrätt inte 
kan upplåtas i lös egendom. Genom en lagändring år 2015 kan dock ledningsrätt 
upplåtas i tomträtt, vilket utgör ett undantag från denna princip, LL 1 § 3 st. En tomträtt 
utgör lös egendom och alla byggnader, anläggningar m.m. som annars generellt utgör 
fastighetstillbehör utgör för en tomträtt lös egendom, tillhörande tomträttsinnehavaren. 
Innan lagändringen uppläts ledningsrätt ibland istället i den fastighet som belastades av 
tomträtten. Ledningsrätten och tomträtten fick dock då en oklar inbördes ställning.32  I 
och med lagändringen har dessa oklarheter försvunnit. När ledningsrätt nu upplåts i 
utrymme inom tomträtt kan den även belasta de byggnader eller liknande som utgör 
tillbehör till tomträtten enligt JB 13 kap 9 § trots att dessa utgör lös egendom.33 
Möjligheten att upplåta ledningsrätt i tomträtt har påverkat förutsättningarna vid 
uppsättandet av antenner på byggnader belägna inom tomträtt, antenner kan nu placeras 
på dessa byggnader med stöd av ledningsrätt. Detta var också en av de 
problemsituationer man ville undanröja genom lagändringen.34 
 
Utöver situationen med tomträtt finns ingen möjlighet att upplåta ledningsrätt i lös 
egendom. Basstationer utgör mycket ofta lös egendom (se avsnitt 2.8 Utgör 
basstationer lös eller fast egendom?), vilket således innebär att ledningsrätt inte kan 
beviljas i befintliga master eller andra anläggningar, ägda av en annan operatör. I 
SOU 2004:7 föreslås att ledningsrätt även ska kunna upplåtas i vissa andra typer av lös 
egendom, utöver tomträtt: byggnader, anläggningar och väganordningar.35 Förslaget 
har dock ej lett till lagstiftning. Förslaget motiveras bland annat med att det skulle 
möjliggöra för teleoperatörer att få ledningsrätt i en mast som ägs av en annan 
operatör.36 
 
                                                        
31 Prop. 1973:157, s. 25 
32 Prop. 2014/15:74, s. 10 
33 Ibid, s. 25 
34 Ibid, s. 10 
35 SOU 2004:7, s. 77 
36 Ibid, s 97 
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Kan inte ytterligare ledningsrätt upplåtas för operatör i en annan operatörs befintliga 
ledning eller anordning (t. ex. en basstation), upplåten med ledningsrätt, på grund av 
att denna utgör lös egendom finns dock alternativet andrahandshandsupplåtelse, enligt 
LL 11a §. Man gör då en omprövningsförrättning där det beslutats om 
andrahandsupplåtelse, om sådant beslut inte redan finns. 37  Se även avsnitt 
2.7 Andrahandsupplåtelse LL 11a § nedan.  
 
Gällande samfälligheter kan ledningsrätt kan inte upplåtas direkt i en samfällighet, men 
ledningsrätt kan ändå belasta även samfälld mark genom att de i samfälligheten 
delägande fastigheterna belastas. 38  Således utgör samfällighet inget hinder mot 
ledningsrätt.  
 
2.7 Andrahandsupplåtelse LL 11a § 

Samtidigt med ändringen av LL 2 § år 2004 infördes möjlighet till 
andrahandsupplåtelse. Vid ledningsrättsförrättningen kan förordnas om rätt enligt 
LL 11a § för ledningsrättsinnehavaren att låta en annan operatör dra fram och använda 
ytterligare ledning inom ledningsrättsområdet.  
 
Andrahandsupplåtelse kan enligt LL 11a § 3 st. 1 p.  enbart medges då den ytterligare 
ledningen är en ledning enligt LL 2 § 1 st. 1 p., det vill säga elektroniska 
kommunikationsnät eller allmän svagströmsledning. Begreppet ledning inkluderar i 
detta sammanhang även anordningar enligt LL 2 § 2 st., alltså basstationer, och en 
annan operatör kan därmed genom andrahandsupplåtelse ges rätt att exempelvis 
uppföra en teknikbod och en antenn inom ett ledningsrättsområde för basstation. 
Andrahandsupplåtelsen måste ske inom det i ledningsrättsbeslutet upplåtna 
utrymmet.39 Fastighetsägaren ska redan vid förrättningen ersättas även för det ökade 
intrång en framtida andrahandsupplåtelse kan komma att medföra, även om upplåtelsen 
inte skett än utan bara rätten till detta beslutats om.40 Enligt lagen om elektronisk 
kommunikation kan ledningsrättsinnehavare vara skyldig att låta annan operatör 
uppföra en anordning inom ledningsrättsområdet (se avsnitt 2.3.2 Utbyggnad av 
basstationer) vilket kan vara en orsak till att operatörer väljer att ansöka om 
andrahandsupplåtelse.   
 
Sedan 1 juli år 2016 får en ledning som dras fram med stöd av andrahandsupplåtelse 
dras fram även innan ledningsrättshavaren själv dragit fram någon egen ledning, om 
ledningsrättsupplåtelsen utgör en upplåtelse för en kanalisation enligt LL 2a §, detta 
enligt LL 11a § 2 st. Alltså kan en ledning, med stöd av andrahandsupplåtelse, dras 
fram även i ett tomt rör.  
 

                                                        
37 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s 59 
38 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 79 
39 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s. 59 
40 Ibid, s. 75 
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Andrahandsupplåtelse enligt LL 11a § måste tas upp i ledningsrättsbeslutet, enligt 
LL 22 § 2 st. p 8. I beslutet måste också framgå, för de ledningar som ska dras fram, 
huvudsaklig beskaffenhet, utrymme som får tas i anspråk samt vad som i övrigt behöver 
föreskrivas. Att ledningarna huvudsakliga beskaffenhet ska framgå innebär att det ska 
specificeras vad det är för sorts ledningar eller anordningar, till exempel en antenn, 
radioutrustning eller en teknikbod. Vilket utrymme syftar till exempel på rätt att sätta 
upp antenn i mast, eller installera radioutrustning i en teknikbod. Om 
andrahandsupplåtelsen ska inkludera rätt att låta flera dra fram ledningar bör detta 
anges särskilt.41  
 

2.8 Utgör basstationer fast eller lös egendom? 

Som framfört i avsnittkan 2.6 Vad kan en ledningsrätt belasta? kan ledningsrätt enbart 
upplåtas i fast egendom (fastighet/ fastighetstillbehör), undantaget tomträtter. Det är 
därför relevant huruvida basstationer utgör fast eller lös egendom, främst i situationen 
då en operatör vill ha ledningsrätt i hela eller del av befintlig basstation, då detta inte 
är möjligt ifall basstationen är lös egendom. Om basstationer utgör lös eller fast 
egendom beror bland annat på upplåtelseformen.  
 
Är anordningen upplåten med ledningsrätt kan den utgöra antingen fast eller lös 
egendom. Vid bildande av ledningsrätt kan om den sökande begär det, beslutas att en 
ledningsrätt ska höra till ledningsrättshavarens fastighet (alternativt inskrivna tomträtt), 
LL 1 § 2 st.  I det fall då ledningsrätten hör till en fastighet blir anläggningen 
fastighetstillbehör till denna, JB 2 kap 1§ 2 st. Det vill säga basstationen utgör då fast 
egendom. I fallet då en ledningsrätt hör till ledningsrättshavarens inskrivna tomträtt blir 
anläggningen tomträttstillbehör, i enlighet med JB 13 kap 9 §, vilket utgör lös egendom. 
Dock kan ledningsrätt trots detta beviljas i tomträttstillbehör sedan lagändringen år 
2015.  Fattas vid förrättningen inget sådant beslut enligt LL 1 § 2 st., utan ledningsrätten 
knyts till en juridisk person, så blir anordningen lös egendom, tillhörande 
ledningsrättshavaren.  
 
Anordningar upplåtna med någon form av nyttjanderätt (exempelvis 
anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller allmän nyttjanderätt, se avsnittet 
2.10 Alternativa upplåtelseformer för basstationer) utgör vanligen lös egendom. Detta 
då föremål som nyttjanderättshavaren, eller i övrigt annan än fastighetsägaren själv, 
tillfört fastigheten inte blir tillbehör till fastigheten, JB 2 kap 4 §. De bli istället lös 
egendom, tillhörande den som tillfört dem till fastigheten. Har upplåtelsen skett med 
nyttjanderätt bör det i princip uteslutande vara annan än fastighetsägaren, normalt 
operatören själv, som låter uppföra anordningen. Överlåts nyttjanderätten till en annan 
operatör fortsätter anordningen att vara lös egendom. Som framgått av avsnittet 2.6 Vad 
kan en ledningsrätt belasta?  är det då alltså ej möjligt att få ledningsrätt för 
anordningen, exempelvis om operatören vill upplåta ledningsrätt till annan operatör i 
sin mast eller teknikbod. Fast egendom skulle anordningen dock bli i det fall då 

                                                        
41 Lantmäteriet, Handbok LL: Ledningsrättslagen, s. 112  
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anordningen kom i fastighetsägarens hand, och skulle då sedan fortsätta vara fast 
egendom oavsett vem som fortsatt nyttjar anordningen, JB 2 kap 4 §.  
 
I vissa fall kan det vara mer oklart vem som kan anses ha tillfört en anläggning till en 
fastighet, och således även om föremålet utgör lös eller fast egendom.  I 
NJA 2015 s. 961 prövades huruvida ledningar installerade av Televerket i ett par 
flerbostadshus på 1970-talet skulle anses tillhöra bostadsrättsföreningen eller det 
telebolag som Televerket hade ombildats till. HD slog fast att ledningarna skulle anses 
utgöra lös egendom tillhörande telebolaget. Som skäl för bedömningen framfördes att 
Televerket utförde installationen, förvaltade och skötte underhåll och bekostade 
ledningarna. Vidare var avsikten vid installationen inte att någon annan skulle vara 
ägare till ledningarna, och ledningarna hade tillförts byggnaderna i Televerkets 
vinstdrivande intresse, även om bostadsföreningen också hade ett intresse av 
installationen. Utifrån detta resonemang borde det vara mycket ovanligt med 
omständigheter som skulle göra att basstationer kan anses tillhöra fastighetsägaren 
istället för den teleoperatörer som installerat dem, även om en basstation exempelvis är 
till nytta för fastighetsägaren genom förbättrad täckning.   
 
 Anordningar som hyrs ut, och som alltså ägs av fastighetsägaren, exempelvis om 
fastighetsägaren skulle upplåta plats i egen teknikbod eller på byggnad för en antenn, 
fortsätter givetvis att vara fast egendom.  
 
När ett arrendeförhållande avslutas ska fastighetsägaren erbjudas att lösa in 
anläggningarna. Är fastighetsägaren inte intresserad av detta har arrendatorn tre 
månader på sig, sedan övergår anläggningarna i fastighetsägaren ägo, JB 8 kap 21 §. 
När anläggningarna övergår i fastighetsägarens ägo blir de fast egendom.   
 
Angående ägandet av lös egendom tillhör anordning som utgör lös egendom normalt 
ledningsrättsinnehavaren. Är ledningen befintlig och tillhör annan fastighet (den 
fastighet där den ianspråktar utrymme, eller annan fastighet med stöd av servitut) kan 
man vid förrättningen göra en överföring av fastighetstillbehör så att 
ledningsrättsinnehavaren blir ägare till ledningen, se LL 12a §. Vid 
andrahandsupplåtelse enligt LL 11a § kan en annan operatör dra fram ytterligare en 
ledning inom ledningsrättshavarens ledningsområde, och ledningen blir då alltså 
tillhörig den som dragit fram den, det vill säga annan än ledningsrättsinnehavaren.42 
 

2.9 Ersättning vid ledningsrätt för basstationer  

Parterna kan vid en ledningsrättsförrättning komma överens om ersättningen, LL 14 §. 
Om sådan överenskommelse inte träffas innan eller under förrättningen beslutar 
Lantmäteriet om ersättning. 
 

                                                        
42 Prop. 2003/04:136, s. 27 
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Ledningsrätt för basstationer, precis som andra ledningsrätter, ersätts enligt LL 13 § 
och 13a- 13c §§. Skadeersättningen bestäms enligt expropriationslagens (1972:719) 
4 kap, genom en hänvisning i LL 13 §.  I enlighet med ExL 4 kap utgår 
intrångsersättning, motsvarande fastighetens marknadsvärdesminskning, samt 
ersättning för eventuell övrig skada som uppkommer i samband med expropriationen, 
ExL 4 kap 1 § 1 st. Intrångsersättningen motsvarar alltså skillnaden mellan fastighetens 
värde innan expropriationen och efter expropriationen. Efter en lagändring år 2010 
utgår även ett 25-procentigt påslag på den del av ersättningen som utgör 
intrångsersättning, ExL 4 kap 1 § 2 st., men alltså inte för övrig skada.    
 
Ett undantag från nämnda princip om intrångsersättning motsvarande skillnaden mellan 
värdet innan och värdet efter är den så kallade influensregeln, ExL 4 kap 2 §. Denna 
regel innebär att den del av värdeförändringen som inte beror på att mark ianspråktas, 
utan beror på att markens användning ändras orsakat av expropriationsföretaget, inte 
alltid ska inräknas i intrångsersättningen. Grundregeln är att man ska bortse från den 
inverkan på marknadsvärdet som expropriationsföretaget har vid beräkning av 
intrångsersättningen. Man ska alltså bortse från den inverkan på värdet som kommer 
från att markanvändningen ändras. Undantaget är om effekten är ortsvanlig eller 
allmänvanlig, då ska den inte bortses ifrån, utan räknas med. Influensregeln gäller 
oavsett om markens användning efter expropriationen orsakar en sänkning (så kallad 
företagsskada) eller en höjning (så kallad företagsnytta) av markvärdet.  
 
Vidare ska ej hänsyn tas till värdeförändring som beror på förbättringar den 
exproprierande utfört på fastigheten, ExL 4 kap 1 § 3 st. Innan lagändringen av 
expropriationslagen år 2010 skulle även förväntningsvärden, värden som uppstår på 
grund av förväntning om annan mer lönsam markanvändning, bortses ifrån. 
 
Gällande ledningsrätt för basstationer rådde tidigare skilda uppfattningar inom 
tillämpningen angående vilken inverkan, om någon, nivåer för arrendeavgälder skulle 
ha vid bedömningen av ersättningen.43  HD lyfter frågan i de så kallade mastfallen, 
NJA 2008 s 510 I-III, tre olika fall där befintliga anläggningar för elektronisk 
kommunikation (en telemast, en teknikbod respektive ett betongtorn) tryggats med 
ledningsrätt, vilket ersätter tidigare nyttjanderättsavtal. 
 
HD konstaterar i de nämnda fallen, NJA 2008 s 510 I-III, att ersättning vid en 
expropriation ska bestämmas med bortseende av inverkan från expropriationsföretaget. 
Har den exproprierande redan innan expropriationen bedrivit verksamhet med stöd av 
ett arrende-, nyttjanderätts- eller servitutsavtal, och förändrar expropriationen inte 
verksamheten, så ska expropriationsföretaget anses innefatta även den tidigare 
verksamheten. Medför en ledningsrättsupplåtelse inte någon ändring av den 
verksamhet som bedrivits med stöd av t. ex. arrende, så som i de aktuella situationerna, 

                                                        
43 SOU 2012:61, s. 172–173 
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ska på samma vis den tidigare arrendebaserade verksamheten anses ingå i företaget, i 
enlighet med influensregeln.  
 
Uttalandena i NJA 2008 s 510 I-III fick stor betydelse för ersättningens storlek vid 
ledningsrätt för en basstation. Värdet innan av den berörda marken ska alltså 
bestämmas med bortseende från den inverkan basstationen haft på markvärdet. Istället 
bestäms värdet utifrån den tidigare markanvändningen, det vill säga ofta exempelvis 
betesmark eller skogsmark. Detta ger givetvis ett avsevärt lägre värde än ett värde som 
baserar sig på kapitaliserade arrendeavgälder. Det bedömda värdet för marken innan 
blir därför avsevärt lägre och den totala ersättningen, baserad på skillnaden mellan 
värde innan och värde efter, blir då betydligt lägre. 
 
Då en ledningsrätt bryter ett gällande arrendekontrakt, under pågående avtalstid, ska 
dock fastighetsägaren kompenseras för kvarvarande arrendeavgälder. Enligt 
Lantmäteriets rekommendationer bör detta räknas in i intrångsersättningen, men räknas 
ibland istället in i annan ersättning.44  
 
Alternativa ersättningsprinciper för mastupplåtelser har utretts. I SOU 2012:61, Högre 
ersättning för mastupplåtelser, föreslås en lagändring för att ge markägare högre 
ersättning vid just ledningsrättsupplåtelser för anläggningar för elektronisk 
kommunikation enligt LL 2 § 2 st. Istället för enbart kompensation motsvarande skadan 
plus 25 % föreslås en form av vinstfördelning. Man föreslår att ersättning för sådana 
anläggningar ska betalas ut efter vad som är skäligt med hänsyn till vad som hade 
betalats vid motsvarande frivillig överenskommelse. 45 Som schablon föreslås en 
ersättning beräknad på 10 årliga arrendeavgälder, där avgäldernas storlek ska 
bestämmas frånsett den inverkan både som NJA 2008 s 510 I – III haft, och även den 
monopolsituation som enligt utredningen rådde på marknaden under 2000-talet.46 Det 
är däremot alltså inte i vilken grad varje enskild anläggning är vinstbringande som 
enligt förslaget skulle ha legat till grund för ersättningsbeloppet.47 Även i litteraturen 
har alternativa ersättningsprinciper för just mastupplåtelser diskuterats. I artikeln 
Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande 
aktörer för telekommunikationsändamål argumenterar Elisabeth Ahlinder för att 
ersättning vid upplåtelser av telekommunikationsanläggningar bör bestämmas utifrån 
vad operatören kan ansesvara beredd att betala för nyttjandet av marken. Att en sådan 
lösning ska gå att genomföra även rättsligt finner hon stöd för i att en liknande metod 
används i England.48 
 
I SOU 2012:61 utreddes inte bara vinstfördelning för mastupplåtelser, utan också vid 

                                                        
44 Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok, s. 394 
45 SOU 2012:61, s. 22 
46 Ibid, s. 19 
47 Ibid, s. 185 
48 Ahlinder, E. Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande 
aktörer för telekommunikationsändamål, i Festskrift till Ronney Hagelberg, s 26 
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expropriation och andra tvångsförvärv generellt, med uppdrag bland annat att ta 
ställning till vilka fall av markåtkomst som bör omfattas av vinstfördelning. 49 
Utredningen föreslår dock enbart lagändring gällande mastupplåtelser, då situationen 
för dessa bedöms särskilt angelägen. Det är, efter avgörandena i NJA 2008 s 510 I-III 
en mycket stor skillnad mellan ersättningsnivån vid tvångsförvärv och inkomsten från 
motsvarande frivillig upplåtelse, just för mobilmaster och antenner på hustak. 50  
Situationen bedöms i utredningen särskilt angelägen i dessa  fall dels på grund av 
glappet mellan vad som betalas vid frivilliga överenskommelser jämfört med 
ersättningsnivåerna vid tvångsvis upplåtelse,  och dels då det i matsituationer inte 
uppstår några beaktansvärda förväntningsvärden.51 Utredningens förslag har inte lett 
till någon lagstiftning.  
 
 
Lagstiftningen tillämpas på samma sätt som redogjort för ovan, och med stöd av samma 
praxis (NJA 2008 s 510 I-III) även rörande ledningsrätt för antenner på byggnader.52   
 
2.10 Alternativa upplåtelseformer för basstationer 

Detta avsnitt syftar till att kortfattat behandla de till ledningsrätt alternativa 
upplåtelseformerna som kan användas eller tidigare har använts för att säkra utrymme 
för basstationer på annans mark. I texten lyfts de egenskaper upplåtelseformerna har 
som är relevanta för jämförelse med ledningsrätt för basstation. Alla alternativa 
upplåtelseformer som en basstation beroende på omständigheterna skulle kunna 
upplåtas med tas inte upp, utan bara de som bedöms vara relativt vanligt 
förekommande. 
 
Ett alternativ till de olika upplåtelseformerna nedan är givetvis äganderätt, att 
operatören köper marken. 
 
Det kan noteras att ett avtal som uppfyller de nämna kriterierna för någon av 
jordabalkens nyttjanderättsformer, så som de som tas upp nedan, också blir denna 
nyttjanderättsform automatiskt, alltså oavsett exempelvis avtalets rubrik eller parternas 
avsikter. 
 
2.10.1 Anläggningsarrende 

Mobilmaster upplåts ofta genom anläggningsarrende.53 
 
För att ett avtal om nyttjande av mark ska vara ett anläggningsarrende krävs det att 
upplåtelsen rör fast egendom, att nyttjanderätten är en totalupplåtelse (det vill säga att 

                                                        
49 SOU 2012:61, s. 15 
50 Ibid s. 174 
51 Ibid s. 180 
52 Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok, s. 397 
53 SOU 2012:61, bilaga, utredning från Newsec, s. 3 



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

34 
 

arrendatorn har oinskränkt tillgång till marken), att en rätt att uppföra en byggnad är 
inkluderad och att denna byggnad är viktig för arrendatorns förvärvsverksamhet, 
JB 11 kap 1 §. Upplåtelsetiden måste också vara minst ett år, men får inte vara 
arrendatorns livstid. För att kriteriet om byggnad för förvärvsverksamhet ska vara 
uppfyllt krävs att det rör sig om en kommersiell verksamhet, ej ideellt bedriven.54  Ett 
anläggningsarrende måste också alltid vara skriftligt, JB 8 kap 3 §. Vidare utgör aldrig 
gratisupplåtelser arrende, JB 8 kap 1 §.   
 
Begreppet byggnad används i vid mening, och mobilmast är ett exempel på en sån 
anläggning som inkluderas i begreppet.55 Då teleoperatörer normalt är kommersiella 
aktörer och fastighetsägaren inte bör kunna anses behålla någon tillgång till marken så 
bör mobilmaster i princip uteslutande falla inom ramen för anläggningsarrende. Skulle 
de övriga kriterierna vara uppfyllda men skriftligt avtal saknas blir rätten ett 
lägenhetsarrende. Är upplåtelsen gratis utgör den en allmän nyttjanderätt.  Antenner på 
byggnader utgör inte upplåtelser av mark, utan av del av byggnad och kan således inte 
utgöra anläggningsarrende, se även avsnitt 2.10.4 Hyra.  
 
Upplåtelsetiden för anläggningsarrende är alltid bestämd till viss tid, JB 11 kap 2 §, 
max 50 år utanför detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område, JB 7 
kap 5 §. För basstationer är vanliga arrendetider 10 – 15 år.56  
 
Efter upplåtelsetidens utgång kan fastighetsägaren alltid säga upp arrendatorn. 
Arrendatorn skyddas dock av ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att han har 
rätt till ekonomisk kompensation om avtalet ej förlängs efter att upplåtelsetidens slut, 
JB 11 kap 5 – 6a §§. Besittningsskyddet för anläggningsarrende är dock dispositivt, 
och kan alltså avtalas bort av parterna, JB 11 kap 4 §. I vissa situationer, listade i 
lagtexten, kan arrendatorer sägas upp under upplåtelsetiden (förverkandegrunder), JB 
8 kap 23–25 §§. Dessa situationer rör olika typer av misskötsel från arrendatorns sida, 
exempelvis uteblivna arrendeavgifter eller att arrendestället används för annan 
verksamhet än den avtalade.   
 
Vid tidpunkten för upplåtelsen är avgälden fri för arrendator och fastighetsägare att 
förhandla om. Är parterna inte överens om arrendeavgäldens storlek vid förlängning 
kan dock tvisten hänskjutas till arrendenämnden, som beslutar om en skälig 
arrendeavgäld, eller ersättning till arrendatorn som kompensation för avtalets 
upphörande, 11 kap 5 – 5a §§. Avgälden är alltså i praktiken enbart fri att sätta första 
avtalsperioden, efter detta bör parterna påverkas av möjligheten att en missnöjd motpart 
väljer att hänskjuta tvisten till arrendenämnden.  
 

                                                        
54 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 42 
55 Ibid, s. 42 
56 SOU 2012:61, s. 236 
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Överlåtelse av arrendet, från arrendatorn till en ny part, har arrendatorn rätt till så länge 
den nya parten är någon som fastighetsägaren anses skäligen kunna nöja sig med. 
Överlåtelserätten går att avtala bort, JB 11 kap 7 §.  
 
Angående andrahandsupplåtelser får arrendatorn inte utan tillstånd upplåta 
nyttjanderätt till arrendestället, men däremot t. ex. hyra ut egen byggnad på 
arrendestället. Rätten till detta kan dock avtalas bort, JB 8 kap 19 – 20 §§.  
 
2.10.2 Lägenhetsarrende 

Mobilmaster som inte uppfyller kriterier för anläggningsarrende, exempelvis att 
verksamheten inte är kommersiell eller att avtalet är kortare än ett år, kan istället vara 
upplåtna med lägenhetsarrende. Anses antenner på hustak eller fasader inte uppfylla 
kriterierna för hyra (se avsnitt 2.10.4 Hyra) skulle de istället kunna utgöra 
lägenhetsarrende.57   
 
För att ett avtal om nyttjande av mark ska vara ett lägenhetsarrende krävs det att 
upplåtelsen rör fast egendom, att nyttjanderätten är en totalupplåtelse (det vill säga att 
arrendatorn har oinskränkt tillgång till marken), att rätten inte heller utgör varken ett 
jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende, och att upplåtelsetiden är minst 1 år, JB 
11 kap 1§. Upplåtelsen får inte heller vara gratis, JB 8 kap 1 §.  
 
En mobilmast som inte uppfyller kriterierna för anläggningsarrende (vilket borde vara 
ovanligt, se föregående avsnitt) blir ett lägenhetsarrende, om upplåtelsen är total och 
sker mot ersättning. Mobilmaster kan således utgöra lägenhetsarrende om de 
exempelvis sker med kortare upplåtelsetid än 1 år. Andrahandsupplåtelser i 
mobilmaster kan möjligen utgöra lägenhetsarrende (alternativt allmän nyttjanderätt 
eller hyra av lös egendom).58  
 
Vid lägenhetsarrende saknas besittningsskydd och prissättningen är fri att avtala om. 
Gränsdragningen mellan vad som är lägenhetsarrende och vad som är 
anläggningsarrende eller hyra är därför viktig. Gränsdragningen mot allmän 
nyttjanderätt är inte lika viktig i praktiken, då även denna avtalsform saknar 
besittningsskydd och prisreglering.  
 
Upplåtelsetiden för lägenhetsarrende är max 50 år utanför detaljplanelagt område och 
25 år innanför detaljplanelagt område, JB 7 kap 5 §. Parterna kan avtala om att 
uppsägning ska krävas för att avtalet ska upphöra att gälla vid upplåtelsetidens slut.  
 
En lägenhetsarrendator har inte rätt att överlåta arrenderätten (utan stöd i avtalet).59  
 

                                                        
57 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 46 
58 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 62 
59 Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 327 
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Angående andrahandsupplåtelser får arrendatorn får inte utan tillstånd göra upplåta 
nyttjanderätt till arrendestället, men däremot t. ex. hyra ut egen byggnad på 
arrendestället. Rätten till detta kan dock avtalas bort, JB 8 kap 19 – 20 §§.  
 
2.10.3 Allmän nyttjanderätt 

I vissa fall kan upplåtelser av mobilmaster utgöra allmän nyttjanderätt, exempelvis om 
upplåtelsen sker gratis. Görs bedömningen att antenner på hustak inte uppfyller 
kriterierna för hyra (se avsnitt 2.10.4 Hyra) skulle de istället kunna utgöra allmän 
nyttjanderätt.60 
 
För att ett avtal om nyttjande av mark ska vara en allmän nyttjanderätt krävs det att 
upplåtelsen rör fast egendom och att upplåtelsen inte uppfyller kriterierna för någon av 
de övriga nyttjanderättsformerna i jordabalken, JB 7 kap 1§, vilket är fallet om 
upplåtelsen är gratis eller om den inte utgör ett totalt ianspråktagande av marken.  
 
Mobilmaster borde till sin natur alltid vara att betrakta som totalt ianspråktagande. 
Eventuella gratisupplåtelser blir däremot alltså allmänna nyttjanderätter. 
Andrahandsupplåtelser i mobilmaster kan möjligen anses utgöra allmän nyttjanderätt 
(alternativt lägenhetsarrende eller hyra av lös egendom).61  
 
Precis som vid lägenhetsarrende saknas besittningsskydd och prissättningen är helt fri 
att avtala om. Gränsdragningen mellan lägenhetsarrende och allmän nyttjanderätt är 
därför alltså inte avgörande för vilka egenskaper ett upplåtelseavtal får.   
 
Upplåtelsetiden för allmän nyttjanderätt är max 50 år utanför detaljplanelagt område 
och max 25 år innanför detaljplanelagt område, JB 7 kap 5 §. Parterna kan avtala om 
att uppsägning ska krävas för att avtalet ska upphöra att gälla vid upplåtelsetidens slut.  
 
Om parterna inte avtalar om annat finns varken rätt att överlåta avtalet eller göra 
upplåtelser i andra hand.62   
 
2.10.4 Hyra 

Begreppet hyra åsyftar i hela denna text hyra i 12 kap. i jordabalkens mening.  
  
Antenner placerade på byggnader upplåts ofta med hyresavtal.63 För att en upplåtelse 
ska utgöra hyra krävs att upplåtelsen sker i en hel eller del av ett hus, att upplåtelsen 
sker mot någon form av ersättning och att den utgör ett totalt ianspråktagande, JB 12 
kap 1 §. Vidare ska normalt vad som uthyrs vara klart definierat och lokaliserat.64 
 
                                                        
60 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 45 
61 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 62 
62 Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 108 
63 Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok, s. 397 
64 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 41 
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Ett hus, i hyreslagens mening, är en byggnad som skyddar människor och deras saker 
mot väder och vind, och antagligen behöver det ha väggar, tak och vara tillslutet.65  Hur 
man tolkar denna begräsning påverkar huruvida upplåtelser för antenner på byggnader 
kan anses vara hyra eller inte.  Avtal om antenner som även innefattar att ett utrymme 
i huset som upplåts för den tillhörande teknikutrusningen bör alltid vara hyra. Sker 
ingen del av upplåtelsen inne i huset, utan enbart för placering av antennen på taket 
eller fasaden, är rättsläget däremot oklart och eventuellt kan en sådan upplåtelse inte 
utgöra hyra utan enbart allmän nyttjanderätt.66 En upplåtelse i en byggnad som inte 
utgör ett hus (utan en annan typ av byggnad) kan inte bli hyra, istället bör även det bli 
fråga om en allmän nyttjanderätt, JB 12 kap 1 §.  Uppfyller en upplåtelse inte kriterierna 
att ske mot ersättning eller att vara en total nyttjanderätt blir upplåtelsen istället en 
allmän nyttjanderätt.  
 
Andrahandsupplåtelser i mobilmaster kan inte utgöra hyra, undantaget det fall då en 
upplåtelse samtidigt sker av en teknikbod. Oavsett om teknikboden är fast eller lös 
egendom så utgör avtalet då hyra, JB 7 kap 2 §, 12 kap 1 §. Även om upplåtelsen utöver 
utrymme i teknikbod innehåller möjlighet att sätta upp antenn i intilliggande mast utgör 
upplåtelsen ändå hyra, eftersom hyresupplåtelsen tar över.67  
 
Hyra enligt JB 12 kap. brukar delas in i bostadshyra och lokalhyra, då dessa har delvis 
olika egenskaper. Givetvis är det lokalhyra som är aktuell för antenner och 
mobilmaster.  
 
Ett hyresavtal kan tecknas på bestämd eller obestämd tid.  Ett avtal som är längre än 9 
månader måste sägas upp för att upphöra att gälla, JB 12 kap. 3 §. Efter upplåtelsetidens 
utgång kan hyresvärden alltid säga upp hyresgästen. Hyresgästen skyddas dock av ett 
indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen har rätt till ekonomisk 
kompensation om avtalet ej förlängs efter att upplåtelsetidens slut. Besittningsskyddet 
kan avtalas bort, men generellt krävs att detta godkänns av hyresnämnden, vilka i regel 
kräver att det rör enbart en viss situation och är begränsat i tiden, JB 12 kap. 56 §. I 
vissa situationer, listade i lagtexten, kan hyresgäst sägas upp under upplåtelsetiden, 
rörande olika typer av misskötsel från hyresgästens sida, exempelvis uteblivna 
hyresavgifter eller vanvård trots tillsägelser, JB 12 kap. 42 - 44 §§. För antenner på 
hustak eller fasader rekommenderar Sveriges kommuner och landsting 3–5 års 
avtalstid, med förlängning på 3 år i taget. Sveriges kommuner och landsting uppger 
även att operatörer generellt inte brukar vara villiga att avtala bort besittningsskydd, 
varken för arrende eller hyra, om avtalstiderna är korta.68 
 
Vid tidpunkten för upplåtelsen är hyran fri för hyresvärd och hyresgäst att förhandla 
                                                        
65 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 41  
66 Ibid, s. 45 
67 Larsson & Synnergren, Upplåtelser för ledningar i praktiken, s. 61–63. 
68 Sveriges kommuner och landsting, PM – Kommentar till underlag, Avtal om 
anläggningsarrende och lokalhyreskontrakt basstation för mobiltelefoni 
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om. För att hyran ska få indexuppräknas krävs dock att hyrestiden är minst 3 år, 
JB 12 kap. 19 §. Är parterna inte överens om hyrans storlek vid förlängning kan dock 
tvisten hänskjutas till hyresnämnden, som beslutar om en skälig hyra eller ersättning 
till hyresgästen som kompensation för avtalets upphörande, JB 12 kap. 57 – 57a §§. 
Hyran är alltså i praktiken enbart fri att sätta första avtalsperioden, efter detta bör 
parterna påverkas av möjligheten att en missnöjd motpart väljer att hänskjuta tvisten 
till hyresnämnden. Upplåtelser måste ske mot någon form av ersättning för att utgöra 
hyra, JB 12 kap. 1 §. 
 
En hyresgäst har som grundregel inte rätt att överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens 
tillstånd, JB 12 kap. 32 § 1 st. I samband med att rörelsen överlåts kan dock hyresgästen 
istället få hyresnämndens tillstånd till överlåtelse, JB 12 kap. 36 §. När aktierna i ett 
aktiebolag överlåts hindras inte detta av förbud mot överlåtelse, eftersom det är samma 
bolag som innehar hyresrätten även efter en aktieöverlåtelse.69  
 
Hyresgästen har som grundregel inte rätt att hyra ut hela lokalen i andra hand utan 
hyresvärdens samtycke, JB 12 kap. 39 §. I vissa fall kan dock hyresnämnden istället ge 
tillstånd till andrahandsupplåtelse, JB 12 kap. 40 §. För att upplåta del av lokalen krävs 
dock inte tillstånd.70 
 
2.10.5 Expropriation  

Genom expropriation kan en fastighet ianspråktas med äganderätt, nyttjanderätt eller 
servitut, ExL 1 kap 1 §. Det finns ingen begränsning i lagtexten om vem som kan 
beviljas expropriationstillstånd, istället begränsas utövandet genom att expropriation 
bara får ske för de i ExL 2 kap. uppräknade ändamålen, vilka alla utgör olika typer av 
allmänna behov. Utövandet begränsas även av att expropriation inte får beviljas om 
ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna överväger 
fördelarna, ExL 2 kap. 12 §. Ersättningsbestämmelserna är desamma som vid 
ledningsrätt, i och med ledningsrättslagens hänvisning till expropriationslagen. 
Expropriationstillstånd beviljas som huvudregel av regeringen, alternativt av 
länsstyrelsen eller annan myndighet, ExL 3 kap. 1 §. Expropriation kan, till skillnad 
från ledningsrätt, upplåtas även i lös egendom förutsatt att denna utgör byggnad eller 
annan anläggning inom fastighet, ExL 1 kap. 2 § 2 st.  
 
Det expropriationsändamål som är relevant för ledningar och basstationer är 2 kap. 2 §:  
”Expropriation får ske för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt 
behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation.”. Annan kommunikation 
inkluderar exempelvis telekommunikationer, och idag torde tillämpningen av 
ändamålet med hänsyn till samhällsutvecklingen överensstämma med LL 2 § 1 p, trots 

                                                        
69 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 121 
70 Ibid, s. 128 
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att det vid införandet enbart var de telekommunikationer som sköttes av Televerket 
som avsågs.71 
 
I expropriationslagen används alltså, precis som i ledningsrättslagen, begreppet 
anläggning. I expropriationslagen avses dock uttrycket ha en vidsträckt innebörd, och 
inkludera även anläggningar som inte är direkt nödvändiga men som behövs för ett 
ändamålsenligt utnyttjande av kommunikationsanordningen, till exempel vad som 
behövs för tillsyn och vård eller upplagsplatser.72  
 
Huruvida expropriation kan beviljas för ledning, eller basstation som alternativt hade 
kunnat upplåtas genom ledningsrätt är inte helt klart. Enligt ExL 2 kap 12 § ska 
expropriationstillstånd inte medges om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat 
sätt. Om denna bestämmelse helt utesluter expropriation i de fall då alternativa metoder 
för ianspråktagande är aktuella, så som ledningsrätt, vägrätt eller fastighetsbildning, har 
sällan prövats och är därför enligt lagkommentarerna oklart.73. I både SOU 2012:6174 
och SOU 2004:7 75  har dock ansetts att om upplåtelse ske genom ledningsrätt så 
utesluter detta helt möjligheten att få expropriationstillstånd.   
 
Oavsett vad som gäller för de ledningar och basstationer som uppfyller kriterierna för 
ledningsrätt kan expropriation däremot vara aktuell då något av kriterierna för 
ledningsrätts inte är uppfyllda. Relevant för mobilmaster är exempelvis situationen när 
ledningsrätt inte är möjlig på grund av att berört utrymme utgör del av lös egendom, 
till exempel en mast upplåten med arrende (se avsnitt 2. 8 Utgör basstationer fast eller 
lös egendom?). Eftersom det är möjligt att expropriera även inom byggnad eller annan 
anläggning som utgör lös egendom, enligt ExL 1 kap 2 § 2 st., är det alltså möjligt att 
expropriera utrymme för exempelvis en antenn i en sådan mast. Även för antenner på 
hustak eller husfasader borde möjligheten att expropriera kunna aktualiseras när 
byggnaden utgör lös egendom. För byggnader som är belägna på fastighet upplåten 
med tomträtt är situationen inte lika aktuell, då dessa redan kan belastas med 
ledningsrätt.  
 
Innan lagändringen år 2004 var de inte möjligt att få ledningsrätt för basstationer som 
saknade anknytning till det fysiska ledningsnätet (se avsnitt 
2.11.3 Innan lagändringen 2004 – basstationer som tillbehör enligt 3 §), och 
expropriation var då istället ett alternativ för tvångsvis markåtkomst för sådana 
anläggningar. Att lagändringen år 2004 behövdes trots att ett tvångsvis alternativ redan 
fanns motiveras i propositionen med att expropriation utgör ett alltför omständligt och 
kostsamt förfarande för tvångsupplåtelse för master och antenner.76 I NJA 2004 s 336, 

                                                        
71 Dahlsjö, Hermanson, & Sjödin, Expropriationslagen, kommentar till 2 kap. 2 §  
72 Prop. 1972:109, s. 271 
73 Dahlsjö, Hermanson, & Sjödin, Expropriationslagen, kommentar till 2 kap. 12 § 
74 SOU 2012:61, s. 265 
75 SOU 2004:7, s. 39  
76 Prop. 2003:04:136 s. 14 
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se avsnitt 2.11.7 NJA 2004 s 336, framfördes i fastighetsdomstolen som skäl att bevilja 
ledningsrätt för den i fallet aktuella basstationen bland annan att tvångsvis åtkomst, 
expropriation, oavsett ändå skulle ha varit möjligt. HD framför dock i samma dom ett 
motsatt synsätt, att ledningsrättslagen har ett snävare tillämpningsområde än 
expropriationslagen av en anledning:  ”Vad som anges i lagens 2§ är en avgränsning 
av vissa typer av ledningar som ska kunna hanteras enligt den mindre komplicerade 
ordning som följer av ledningsrättslagen istället för de motsvarande bestämmelserna 
2 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719)”  
 
Expropriation är ovanligt över lag, och i synnerhet att privata aktörer exproprierar. Från 
lagens införande år 1974 till år 2002 beviljades bara drygt hundra 
expropriationstillstånd, varav enbart ett tiotal var för privata aktörer.77 Expropriation 
för ledningsändamål är mycket ovanligt.78 Att expropriation finns som en utväg om 
man inte kommer överens, och de ersättningsnivåer som betalas ut vid expropriation, 
kan givetvis trots att expropriation sällan genomförs ändå ha en viktig inverkan på 
förutsättningarna vid frivilliga överenskommelser.  
 
En exproprierad fastighet kan alltså tas i anspråk med för nyttjanderätt, servitutsrätt 
eller äganderätt, ExL 1 kap 1 §. En expropriation ska, enligt propositionen till 
expropriationslagen, inte ges för mer långtgående rätt än vad som behövs i varje 
situation. För ledningar skriver man att mark självklart i allmänhet inte ska behöva tas 
i anspråk med äganderätt.79 Basstationer är ju dock av en delvis annan karaktär än 
ledningar, och skulle därför mycket möjligt kunna bedömas på annat sätt.   
 
I den mån utrymme för basstationer kan tillskapas genom en exproprierad nyttjanderätt 
så får en sådan nyttjanderätt inte samma egenskaper som de nyttjanderättsformer som 
behandlats ovan. Jordabalkens regler om nyttjanderätter är inte tillämpliga på 
nyttjanderätter skapade genom expropriation, JB 7 kap 1§. Exproprierade 
nyttjanderätter är obegränsade i tiden, om inte annat framgår av 
expropriationstillståndet. 80  Exproprierade nyttjanderätter har även ett starkare 
sakrättsligt skydd, och rubbas bara av andra tvångsförvärv, ExL 1 kap 4§.  
 
 
 
 
 

                                                        
77 SOU 2007:29, s. 86 
78 Ekbäck, Lagstiftning om ledningar: Särskilt om ledningsrättslagen, s. 54 
79 Prop. 1972:109, s. 202 
80 SOU 1969:50, s. 56 
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2.11 För vilka ledningar kan ledningsrätt upplåtas?  

2.11.1 Ledningstyper och ändamål LL 2 §  

Ledningsrätt kan enbart upplåtas för de i LL 2 § uppräknade typerna av ledningar. I 
lagtexten räknas fyra olika sorters ledningar upp:   
 
2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag: 
1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt 
allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller 
liknande ändamål, 
2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för 
sådana ledningar som avses i 1, 
3. vatten- eller avloppsledning som 
a) ingår i en allmän va-anläggning, 
b) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan 
orenlighet, 
c) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för 
riket eller en viss ort, eller 
d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en 
enstaka fastighets husbehov, och 
4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas, koldioxid eller annan råvara eller 
produkt transporteras från ett produktionsställe, ett upplag eller en lastplats och som 
a) tillgodoser ett allmänt behov, 
b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket 
eller en viss ort, eller 
c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan. 
  En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål 
men som inte utgör en ledning ska vid tillämpningen av denna lag anses som ledning 
enligt första stycket 1. 
   Lagen gäller inte om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av 
anläggningslagen (1973:1149). Lag (2012:426). 
 
Den för basstationer aktuella ledningstypen, ledning för elektroniska 
kommunikationsnät, LL 2 § 1 st. 1 p., så som tele och radio m.m., måste alltid ha ett 
allmänt ändamål för att kunna upplåtas med ledningsrätt. Detta till skillnad från de 
andra ledningstyperna som i vissa situationer kan upplåtas utan att vara för allmänt 
ändamål.81 År 1993 ändrades LL 2 § för att förtydliga att ledningsrätt får upplåtas även 
för även för teleledningar som inte är statliga, och avgörande är istället att ledningen 
har ett allmänt ändamål, en fråga där rättsläget tidigare var oklart.82  
 
För att ledningsrätt ska kunna upplåtas krävs att det rör sig om en ledning i 
ledningsrättslagens bemärkelse, LL 1 § 1 st. Begreppet ledning definieras inte i 

                                                        
81 Larsson & Synnergren, Upplåtelse för ledningar i praktiken, s. 74  
82 Prop.1992/93:200 s. 262–264 
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lagtexten. I SOU:n till ledningsrättslagen skriver man angående ledningsbegreppet att 
”vad därmed avses får med tillräcklig tydlighet anses framgå av det vanliga 
språkbruket”.83 Exempel från utredningen på vad som ska betraktas som ledning är 
metalltråd, kabel eller annan elektrisk ledare, slang, rör, avloppstrumma, kulvert med 
mera. Exempel på vad som inte ska räknas som ledning är rännsten, dike, kanal, 
timmerränna, linbana 84  och tunnel. 85   Tunnel, kulvert, rör och liknande som ska 
användas för kanalisation, det vill säga att dra fram ledningar i framtiden, är dock 
möjligt efter en ändring av lagen år 2004, LL 2a §. 
 
2.11.2 Tillbehör LL 3 §  

Även vissa tillbehör till ledningar ingår i ledningsbegreppet, enligt LL 3 §:  ”I ledning 
ingår sådana för dess ändamål erforderliga anordningar som transformatorer, 
pumpstationer och andra tillbehör.” I propositionen från ledningsrättslagens införande 
refererar man dels till helt oundgängliga tillbehör, exempelvis stolpar, stag, socklar och 
fästen samt reningsbrunnar och ventiler. Men även de tekniska tillbehör som en ledning 
är beroende av för sin funktion, exempelvis transformationsstationer och 
pumpstationer.86 I utredningen, SOU 1972:57, kommenterar man även att nämnda typ 
av stationer visserligen kan kräva stort utrymme, men att det ändå anses bli allt för 
stelbent att i lagtexten lägga in en maximal yta till skydd för fastighetsägarintressen, 
istället skriver man att utrymme av det slaget generellt ska kunna upplåtas med 
ledningsrätt. 87  
 
2.11.3 Innan lagändringen år 2004 – basstationer som tillbehör enligt 3 § 

I en ändring av ledningsrättslagen den 1 augusti år 2004 tillkom LL 2 § 2 st., se avsnitt 
2.4 Lagändring: ledningsrätt för basstationer, införande och motiv.  Sedan 
lagändringen står det klart att ledningsrätt kan upplåtas för basstationer, oavsett deras 
anknytning till det fasta ledningsnätet. Detta genom att anordningar som ingår i 
elektroniska kommunikationsnät men inte är ledningar ska betraktas så som ledning, 
LL 2 § 2 st. Fram till ett avgörande från HD strax innan lagändringen (se avsnitt 2.11.7 
NJA 2004 s 336) var rättsläget oklart för de basstationer som saknade förbindelse, 
genom fysik ledning, med övriga telenätet.  Skilda tolkningar av vad som skulle utgöra 
ledning enligt LL 2 § samt tillbehör enligt LL 3 §, och vad detta skulle ge för 
konsekvenser för möjligheten att upplåta ledningsrätt förekom, och i förarbeten, 
avgöranden och i tillämpningen gjordes motstridiga tolkningar.   
 
Att basstationer kan utgöra ett tillbehör till en ledning enligt 3 § LL var däremot tveklöst 
även innan lagändringen år 2004, 88  och basstationer kunde alltså även innan 
lagändringen upplåtas med ledningsrätt, så länge basstationen hade en fysisk 
                                                        
83 SOU 1972:57, s. 56 
84 Ibid, s. 56 
85 Prop. 1973:157, s. 131 
86 Ibid, s. 131 
87 SOU 1972:57, s. 57 
88 Prop. 2003/04:136 s. 13  
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förbindelse med en ledning av de slag som åsyftas i LL 2 § 1 st. 1 p. Åtminstone så 
länge de uppläts i samma ledningsrätt, se avsnitt 2.11.6 Prop. 2003/04:136. Alla 
basstationer har dock inte fysisk förbindelse med det nät de ingår i, en del basstationer 
är istället förbundna med sitt nät genom radiolänk.89 Observera att detta inte innebär att 
basstationer helt saknar ledningar, basstationer kan fortfarande ha ledningar som 
försörjer den med ström eller ledningar som sammankopplar basstation och 
teknikutrustning. 
 
Att basstationer utan fysisk förbindelse med nätet skulle upplåtas med ledningsrätt 
skulle kräva en tolkning av begreppet ledning i LL 2 §. Oavsett om basstationer skulle 
betraktas som en ledning enligt LL 2 §, eller som ett tillbehör enligt LL 3 § och 
ledningsrätt upplåtas för enbart tillbehör, så måste det göras en tolkning av 
ledningsbegreppet så att det har en annan innebörd än den bokstavliga tolkningen. I 
underrätternas tillämpning, från innan lagändringen, finns exempel på när man 
betraktat basstationer i sig själv som en ledning enligt 2§, med motiveringen att 
basstationer utgör en integrerad del av ett system för överföring av telemeddelanden. 
Det finns också exempel på när man istället godkänt basstationen som ett tillbehör till 
ledning enligt 3 §, och alltså ansett dels att det inte måste vara en fysisk ledning som 
basstationen utgör tillbehör till, dels att det inte finns något hinder mot att tillåta 
ledningsrätt för enbart ett tillbehör.90  
  

                                                        
89 Prop. 2003/04:136 s. 13 
90 SOU 2004:7, s. 46 
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Att basstationer kan upplåtas genom ledningsrätt oavsett förbindelse med det fysiska 
nätet är nu tydligt, genom tillägget av LL 2 § 2 st.  Delvis kvarstår dock viss oklarhet 
och skilda tolkningar kring vilka anordningar som kan betraktas som ledning enligt LL 
2 §, och tillbehör enligt LL 3 §, och huruvida detta påverkar möjligheten att upplåta 
enskilda ledningsrätter för dem eller inte. Eftersom rättsläget fortsatt är delvis oklart 
kommer nedan att redogöras (kronologiskt) för de avgöranden och förarbeten som 
berört frågan vad som utgör ledning i ledningsrättslagens bemärkelse och vilka 
konsekvenser för möjligheten att upplåta ledningsrätt det får. Förarbeten och viktiga 
rättsfall för ledningsrätt för basstationer visas i tidslinjen nedan (NJA 2008 s 510 
handlar om ersättning och redovisas under 2.11.6 Prop. 2003/04:136). 

 
 

Figur 1- Tidslinje, ledningsrätt för basstationer 

 
 
2.11.4 Ledningsrätt för bara ett tillbehör, HovR 1946–02  

I ett Hovrättsfall från 2003-09-30, HovR 1946–02, (alltså innan lagändringen år 2004) 
prövas frågan om man kan upplåta ledningsrätt för enbart ett tillbehör, en byggnad för 
teleanläggning (en teknikbod), och även om en anläggning kan delas upp olika 
ledningsrätter. I förrättningen har anläggningen delats upp i två olika ledningsrätter: en 
för teknikboden och en för teleledningar samt för erforderlig utrustning, vilken är 
placerad i boden. Ett dotterbolag inneha en ledningsrätt för teknikbyggnaden medan 
moderbolaget ska inneha en annan ledningsrätt för ledningar och utrustning. Det rör en 
befintlig anläggning, knuten till det fasta telenätet.  
 
 I ledningsrättsförrättningen, från år 1999, kommenteras i skälen till ledningsbeslutet 
att stationsbyggnaden utgör ett tillbehör (enligt LL 3 §) till ledning. Vidare 
kommenteras att bolaget på grund av avregleringen av telemarknaden delats upp i ett 
moderbolag och ett dotterbolag vilka ska svara för olika delar av anläggningen.  Det 
framförs att det på grund av avregleringar finns ett behov för bolaget att kunna upplåta 
sina nät till andra marknadsaktörer, som då installerar egen utrusning i 
stationsbyggnaderna. Med motiveringen att ledningsrättslagen tillkommit för att 
underlätta samhällsviktig utbyggnad och att avregleringen av telemarknaden inneburit 
tekniska och organisatoriska lösningar som inte kunnat förutses när lagen tillkom, samt 
att uppdelningen i två ledningsrätter inte medför någon nackdel för fastighetsägaren, 
anses i förrättningen att ledningsrätt kan beviljas för denna lösning.  
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Förrättningen överklagandes av fastighetsägaren till fastighetsdomstolen, bland annat 
med motiveringen att ledningsrätt inte går att bevilja för enbart tillbehör enligt LL 3 § 
(det vill säga byggnaden/ teknikboden) Bolaget framför tvärt om att inte finns 
någonting som hindrar att en och samma ledning delas upp i olika delar och behandlas 
i olika förrättningar, och att detta borde vara möjligt även om det rör sig om ett tillbehör 
enligt LL 3§.  
 
Fastighetsdomstolen konstaterar att situationen med avreglerad telemarknad inte var 
förutsedd när ledningsrättslagen tillkom. Man påpekar att stationsbyggnaden inte borde 
vara möjlig att nyttja på annat sätt annat än tillbehör till de aktuella ledningarna och 
utrustningen. Vidare skriver man att det faktum att byggnaden formellt tillhör en annan 
(dotterbolaget) inte bör förändra byggnadens karaktär av ledningsrätt, med hänsyn till 
den säkerhetsställda rätt som moderbolaget har ändå till byggnaden (vilket alltså bör 
syfta på att byggnaden innehas av ett bolag inom samma koncern).  Övervägande skäl 
bedöms av fastighetsdomstolen tala för en tillämpning som inte hindrar en anpassning 
till marknads -  och teknikutvecklingen, så länge denna inte medför större intrång för 
de enskilda fastighetsägarna. Två ledningsrätter istället för en ger en försumbar skillnad 
i intrång, anser man. Fastighetsdomstolen godkänner således ledningsrätten.  Det kan 
dock noteras att det vid tidpunkten för domen inte ännu fanns någon möjlighet till 
andrahandsupplåtelse enligt LL 11a §, och att behovet av den här typen av lösningar 
kanske inte idag skulle ha ansetts lika stort.  
 
Hovrätten gör samma bedömning som fastighetsdomstolen: ”I frågan om 
telestationsbyggnadens ställning som ledningstillbehör och i fråga om möjligheten att 
dela upp ledningsrätten på de olika Telia-bolagen gör hovrätten ingen annan 
bedömning än den fastighetsdomstolen gjort” 
 
HD lämnar ej prövningstillstånd (2004-12-08). 
  
2.11.5 SOU 2002:83 

I utredningen till lagändringen år 2004, SOU 2002:83, publicerad i oktober år 2002, 
undersöks huruvida det är möjligt att upplåta ledningsrätt för basstationer utan fysisk 
förbindelse med nätet, även utan att göra någon ändring i dåvarande lydelsen av LL 2 §. 
Utredningens slutsats blir att ledningsrätt kan upplåtas för anordningar som utgör en 
integrerad del av en ledning såsom tillbehör enligt LL 3 §, och detta även utan att ändra 
i dåvarande lydelsen av LL 2 §: 
 
”Direktivets krav att inte enbart ledningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät 
utan också andra faciliteter, t.ex. master och byggnader, som ingår i sådana nät skall 
omfattas av reglerna om tillträde är uppfyllt genom att skilda typer av anordningar 
som utgör en integrerad del av en ledning såsom tillbehör enligt 3 § ledningsrättslagen 
är att betrakta som ledningar i ledningsrättslagens bemärkelse”91 

                                                        
91 SOU 2002:83, s. 72 
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Man påpekar i sammanhanget att det i ledningsrättslagen inte finns något krav på att 
det föreligger ett fysiskt samband mellan de olika delarna i ett ledningsnät, utan att det 
alltid varit möjligt att upplåta ledningsrätt för exempelvis bara en delsträcka, att 
ledningsbegreppet inte är definierat i lagen, att det skett en teknisk utveckling och att 
det finns visst stöd för att göra en tolkning av begreppet med beaktande av lagens syfte. 
Någon ändring av definitionen av ledning i LL 2 § anser man alltså inte behövs, utan 
upplåtelser av ledningsrätt för basstationer utan förbindelse med det fysiska nätet anses 
redan möjliga. Dock föreslår man att radioanläggningar läggs till i exemplifieringen av 
tillbehör uppräknande i LL 3 §, för förtydligande.92 Enligt utredningen kunde alltså 
basstationer och liknande upplåtas med ledningsrätt genom att betraktas som tillbehör 
enligt LL 3 §, och detta även gällande sådana basstationer som saknar fysisk förbindelse 
med ledning. 
 
 
2.11.6 Prop. 2003/04:136 

I propositionen till lagändringen år 2004, Prop. 2003/04:136 publicerad 1 april år 2004, 
väljer man, trots att man i utredningen alltså ansett att det inte behövs, att föreslå en 
lagändring av LL  2 § för att möjliggöra ledningsrätt för basstationer.  Man gör alltså 
en annorlunda bedömning än utredningen, och anser det dåvarande rättsläget oklart, 
eller åtminstone mer oklart än vad som bedömts i utredningen. Lagändringen består i 
tillägget av LL 2 § 2 st.:  ”En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät 
för allmänt ändamål men som inte utgör en ledning ska vid tillämpningen av denna lag 
anses som ledning enligt första stycket 1.”   
 
Man skriver i propositionen att baserat på att basstationer och radiolänkstationer nu mer 
är nödvändiga komponenter i både fasta och mobila kommunikationstjänster är det 
naturligt att man ska kunna få ledningsrätt inte bara för anordningar som utgör tillbehör 
till ledningar utan även andra anordningar som ingår i näten.93 I och med lagändringen 
kan alltså basstationer upplåtas med ledningsrätt, oavsett om de är fysisk eller trådlöst 
förbundna med nätet.  
 
Som exempel på anordningar vilka inte utgör ledningar, men som genom tillägget av 
LL 2 § 2 nu ska anses som ledningar vid lagens tillämpning nämner man telestationer, 
basstationer, basradiostationer och radiolänkstationer. Till anordningen får utöver den 
tekniska kommunikationsutrustningen även räknas master, skåp byggnader m.m. som 
är oundgängligt nödvändiga för anordningens funktion.94 
 

                                                        
92 SOU 2002:83, s. 72–74 
93 Prop. 2003/04:136, s. 13 
94Ibid, s 28 - 29 
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Relevant för frågan huruvida ledningsrätt kan upplåtas för enbart ett tillbehör skriver 
man i propositionen även följande, angående de anordningar (basstationer m.m.) vilka 
kan upplåtas med ledningsrätt efter tillägget av LL 2 § 2:  
 
”En anordning av det nu aktuella slaget kan ibland utgöra s.k. tillbehör till en ledning 
som den är fysiskt förbunden med (se 3 §). Den kan därmed omfattas av samma 
ledningsrätt som själva ledningen. Det finns emellertid inget hinder mot att i stället – i 
enlighet med den föreslagna bestämmelsen – betrakta anordningen som en självständig 
”ledning” och göra den till föremål för en självständig ledningsrättsupplåtelse. Det 
innebär bl.a. att, om anordningen ägs av en person och ledningen av en annan person, 
ledningsrätten till anordningen respektive ledningen kan tilläggas olika personer.”95 
 
Formuleringen att en anordning (basstation m.m.) kan utgöra tillbehör enligt LL 3 § 
och därmed omfattas av samma ledningsrätt som ledningen pekar på att man i 
propositionen anser att ett tillbehör ska upplåtas i samma ledningsrätt som ledningen, 
inte i en egen ledningsrätt. Även att det framförs som en förändring att en anordning 
(basstation m.m.) vilken är fysiskt förbunden med en ledning ska kunna upplåtas i en 
egen ledningsrätt och tilläggas en annan person än ledningen pekar på att tillbehör 
generellt inte anses kunna upplåtas i egna ledningsrätter – i så fall hade ju det nämna 
upplägget varit möjligt även utan lagändringen.  
 
2.11.7 NJA 2004 s 336 

Frågan huruvida en basstation utan förbindelse med det fysiska nätet kunde upplåtas 
med ledningsrätt (innan lagändringen år 2004) prövas strax efter propositionen av 
högsta domstolen, NJA 2004 s 336, med motsatt resultat gentemot utredningen, och 
även tvärt emot tillämpningen i flera lägre instanser (se avsnitt 2.11.5 SOU 2002:83).  
 
Fallet rör en basstation (ett radiotorn, två teknikbodar, antennkabelanslutning) för 
mobiltelefoni vilken saknar förbindelse genom fysisk ledning med övriga nätet, och 
alltså bara är förbundet genom radiolänk.  LM beslutade (2001-06-06) om ledningsrätt. 
Som skäl till ledningsrättsbeslutet framförs att syftet med ledningsrättslagen är att ge 
möjlighet att effektivt bygga ut och behålla allmänna ledningar, att modern teleteknik 
innebär andra tekniska lösningar än de som var kända vid lagens tillkomst, och att det 
är angeläget att ledningsrättsupplåtelser anpassas till denna teknik. Vidare framförs att 
expropriationslagen hade kunnat användas även om ledningsrättslagen inte var 
tillämplig och att praktiska skäl talar för att ledningsrättsförfarandet då hellre ska 
tillämpas. Basstationen är en del i ett allmänt telekommunikationssystem, men har ett 
nära funktionellt samband med bland annat teleledningar och kan inte själv fungera 
som fristående enhet. Därför bedömer man att det är rimligt att anse att basstationen 
utgör en erforderlig anordning till det telekommunikationssystem den är del i. Vilket 
alltså bör syfta på att basstationerna bedöms vara ett tillbehör till ledning enligt LL 3 §, 

                                                        
95 Prop. 2003/04:136, s 29 
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och beviljande av ledningsrätt för enbart ett tillbehör enligt LL 3 § kan heller inte 
ansetts utgöra något hinder, eftersom upplåtelsen genomförs. 
  
Fastighetsdomstolen (2002-06-07) fastställer LM:s beslut. I skälen anges att 
basstationen ingår i ett allmänt kommunikationssystem. Den utgör dock ingen 
självständig del, utan har ett nära funktionellt samband med 
telekommunikationssystemets övriga delar vilka består bland annat av ledningar m.m. 
Detta system är till funktion och ändamål sådant som avses i LL 2 §, men 
signalöverföringen sker endast delvis med vanliga ledningar, i övrigt trådlöst.  
Domstolen konstaterar vidare att frågan alltså är om ledningsrättslagen kan tolkas så 
att även kommunikation genom radiosignaler, teknik tillkommen senare än 
ledningsrättslagen, kan berättiga ledningsrätt. Även tillbehör ska anses ingå i 
ledningen, och det finns inget rekvisit om att tillbehör måste ha en direkt fysisk 
förbindelse eller samband med ledning.  Avgörande bör vara om anordningen har 
samma funktion som en vanlig ledning, samt uppfyller något av ändamålen i 
ledningsrättslagen. Anordningen ingår som en integrerad del i ett system som faller 
inom ändamålet för ledningsrätt. Man påpekar att man visserligen ska vara försiktigt 
med att tillämpa tvångslagstiftning utan entydigt stöd i lagtext, men att 
expropriationslagen oavsett hade varit tillämplig. Slutligen hänvisas till praktiska skäl.   
 
Hovrätten fastställer LMs beslut (2003-02-06).  
 
Högsta domstolen upphäver tvärtom beslutet om ledningsrätt. I domskälen skriver man 
”En språklig analys av lagbestämmelserna och nyss nämna förarbetsuttalanden ger 
inte stöd för att en basstation av den typ som är aktuell i detta mål och som saknar 
förbindelse med ett fysiskt ledningsnät skulle kunna innefattas i begreppet ledning eller 
tillbehör till ledning.”  Enligt domstolens fortsatta resonemang krävs det därför, för att 
ledningsrättslagen ska kunna tillämpas, att man gör en analog tolkning eller en 
ändamålstolkning. Domstolen påpekar att lagtexten är snävare formulerad än 
motsvarande bestämmelser i expropriationslagen, där man talar om anläggning 
generellt, medan ledningsrättslagen talar om ledningar specifikt. Vidare skriver man att 
förarbetena till lagändringen av ledningsrättslagen från år 1992 (då det förtydligades 
att ledningsrätt får upplåtas även för även för teleledningar som inte är statliga, så länge 
ändamålet är allmänt) tyder på att avsikten var den snävare definitionen av 
tillämpningsområdet, detta trots att mobilnäten redan var under utbyggnad vid den 
tiden.  Slutligen skriver man att lagstiftning som gör ingrepp i äganderätten måste vara 
precis för att bli förutsägbar och att sådan lagstiftning därför inte bör tolkas extensivt.  
 
Enligt den citerade formuleringen i domen kunde alltså en basstation som saknar 
förbindelse med ett fysiskt ledningsnät inte utgöra ledning i ledningsrättslagens 
bemärkelse, varken enligt LL 2 § eller i egenskap av tillbehör enligt LL 3§, detta då 
båda resonemangen hade krävt en tolkning av begreppet ledning. Utan den lagändring 
som sedan följde kunde basstationer alltså inte upplåtas med ledningsrätt om de inte 
var sammanbundna med det fysiska ledningsnätet (vilket dock alltså tidigare förekom 
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i tillämpningen). Högsta domstolens tolkning avviker alltså från tolkningen i 
SOU 2002:83.   
 
2.11.8 RH 2009:88 och NJA 2013 N3 

I RH 2009:88 (2008-11-12) undanröjde hovrätten en ledningsrättsförrättning på grund 
av att den skett delvis i lös egendom. I domen kommenterade man även att ledningsrätt 
avseende endast en teknikbod vars användning förutsatte tillgång till intilliggande 
mobilmast vilken i sin tur var upplåten med en kortvarigare upplåtelseform 
(anläggningarrende) inte borde vara möjlig. 
 
Samma fråga, ledningsrätt för enbart en teknikbod, sammanhörande med en 
intilliggande mobilmast upplåten med arrende, prövas i fallet NJA 2013 N3 
(2013-01-29). LM beslutar i det nämnda fallet om ledningsrätt utan några med ingående 
skäl än att ledningen är sådan som avses i LL 2§ 1 st. 1 p.   
 
Fastighetsdomstolen upphäver ledningsrättsbeslutet (2009-04-02) med hänvisning till 
hovrättens slutsats i det ovan nämnda fallet RH 2009:88, alltså att det inte bör vara 
möjligt att upplåta ledningsrätt avseende endast en teknikbod vars användning 
förutsätter tillgång till en mastanläggning som i sin tur är upplåten med den mer 
kortvariga upplåtelseformen anläggningarrende.   
 
Hovrätten upphäver (2012-02-20) fastighetsdomstolens beslut. Domstolen uttalar att 
LL 2§ 2 st. möjliggör ledningsrätt för anordningar som ingår i elektroniska 
kommunikationsnät, exempelvis basstationer m.m., och att till anordningen räknas 
såväl den tekniska utrustning som åstadkommer den elektroniska kommunikationen 
som de master, skåp, byggnader m.m. nödvändiga för den tekniska utrustningens 
funktion, vilket alltså bör åsyfta att teknikboden är ett tillbehör enligt LL 3 §  till 
masten, upplåten enligt LL 2§ 2 st. Hovrätten konstaterar att det därför är möjligt att 
upplåta teknikboden med ledningsrätt. I frågan huruvida det krävs att krävs att de 
ledningar och anordningar som teknikboden ansluts till också är upplåtna med 
ledningsrätt bedömer hovrätten att så inte är fallet.  Detta motiverar man med att det 
inte finns något krav på att hela kommunikationsnätets funktion är säkerhetsställd 
genom ledningsrätt, att det är vanligt med blandade upplåtelseformer för elektriska 
ledningar och att det är möjligt för ledningsrättshavare att få ledningsrätt för endast en 
del av ett ledningsnät, där skyddet behöver stärkas. Därför anser man att ledningsrätt 
för enbart teknikbod ska kunna upplåtas, oavsett upplåtelseform för resterande 
anläggningar.  
 
När fallet prövas i HD har arrendet hunnit ersättas av en ledningsrätt, och frågan om 
ledningsrätt kan upplåtas för teknikbod när denna är beroende av en anläggning som 
inte är upplåten med ledningsrätt (utan en kortvarigare upplåtelseform) prövades därför 
inte, utan HD godkänner ledningsrätten. Att teknikboden och masten var upplåtna i två 
olika ledningsrätter ansåg HD alltså inte var något hinder mot upplåtelsen. 
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Sammanfattningsvis finns det alltså, enligt NJA 2013 N3 inget hinder mot att upplåta 
ledningsrätt för enbart en del (en teknikbod) av en sådan anläggning som åsyftas i 
LL 2 § 2 st. så länge även resterande anläggning är säkrad i en annan ledningsrätt.  Är 
del anläggningen upplåten med någon sämre skydd, t ex arrende, skulle detta dock 
eventuellt vara ett hinder, men frågan prövas inte.  
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3 Undersökning 

 

3.1 Urval förrättningar 

För att utföra undersökningen har det varit nödvändigt att identifiera och plocka fram 
ledningsrätter bildade för basstationer ur det tillgängliga materialet. Tillgängligt 
material har varit en lista med bland annat aktbeteckning, registreringsdatum, ändamål 
och beskrivning för alla ledningsrätter registrerade fram till och med 5 oktober år 2016 
(datumet då jag fick materialet skickat till mig), totalt innehållandes drygt 64 000 
förrättningar.  
 
I ett första steg undersöktes möjligheten att identifiera samtliga ledningsrätter upplåta 
för basstationer ur det tillhandahållna materialet. Närmare 9000 
ledningsrättsförrättningar registrerade efter 1 augusti år 2004 hade dock ordet ”tele” 
som hela eller del av ändamålet. Av dessa saknade drygt 4000 helt beskrivning. Detta 
ger en överblick över hur många förrättningar som skulle behöva gås igenom för att 
identifiera samtliga upplåtelser för basstationer.  I de drygt 4000 förrättningarna utan 
beskrivning (med ändamålet tele och upplåtna efter 1 augusti år 2004) fanns alltså ingen 
mer information att använda för att sålla, utan de skulle behöva gås igenom för hand 
för att undersöka om de utgör basstationer eller inte. Detta bedöms allt för tidsödande. 
Även om man skulle göra exempelvis en geografisk avgränsning så skulle väldigt 
mycket tid behöva ägnas åt att gå igenom ett stort antal förrättningar, för att hitta ett 
fåtal gällande basstationer. Därför har jag valt bort metoden att gå igenom 
förrättningarna på ett sånt sätt som gör att man har möjlighet att sålla fram samtliga 
basstationer.  Jag kommer alltså inte kunna besvara hur många basstationer som har 
upplåtits med ledningsrätt, eller frågor relaterade till det.   
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Vald metod har istället gått ut på att identifiera så många förrättningar som möjligt 
upplåtna för basstationer, detta genom att använda sökord i förrättningarnas 
registrerade ändamål och beskrivning. Basstationer ska egentligen registreras med 
ändamålet tele (se avsnitt 3.3.2 Antal förrättningar och registrering), men har ibland 
visat sig registreras med andra ändamål. För att kunna identifiera så många upplåtelser 
som möjlig gjordes därför ingen begräsning till ändamålet tele. Ur tillgängligt material, 
den ursprungliga listan med alla ledningsrätter, sorterades alla förrättningar 
registrerade innan 1 augusti år 2004 bort (eventuella förrättningar med beslutsdatum 
tidigare än 2004-08-01 skulle i ett senare skede ha sållats bort, några sådana visade sig 
dock inte finnas). Tidsbegränsningen gav drygt 42 000 kvarvarande förrättningar. 
Sökningar har sedan gjorts på nedan listade ord i förrättningarnas registrerade ändamål 
och beskrivning, och förrättningar innehållandes de aktuella orden har valts ut:  
 

• Mast   
• Torn  
• Mobil   
• Basstation  
• Basradiostation 
• Antenn  

 
För följande ord gjordes också sökningar enligt ovan, utan att få några relevanta träffar: 
radiolänkstation, radio, hustak, fasad, teknikrum 
 
Uppenbara felträffar sorteras sedan bort, exempelvis ord som innehåller något av orden 
ovan som beståndsdel (t ex närmast, kartorna, transformatorn) Detta resulterade i 90 
förrättningar att gå igenom för hand.  
 
Som framgår av de sökord som gav träffar och det varit svårare att hitta sökord som 
identifierar antenner på hustak eller fasader, än mobilmaster. Det är svårt att bedöma i 
vilken utsträckning detta kan förklaras att antenner ovanligare. Urvalsmetoden har dock 
genererat även antennupplåtelser, tre st., samtliga med beskrivningen eller ändamålet 
basstation.  
 
Under förrättningsgenomgången har också de ledningsrättsförrättningar där master 
upplåtits längs med tågspår, till förmån för Banverket/ Trafikverket, sållats bort. Dessa 
har inte ansetts givande att gå igenom främst då de varit väldigt många, lika varandra, 
och inte innehållit så mycket information då de ofta byggt på överenskommelser. 
Eftersom sådana master, längs med tågspåren, kan sägas utgöra en egen typ av 
kommunikationsmaster har de kunnat sägas ligga utanför arbetets avgränsning. Även 
andra upplåtelser där masterna inte utgjort mobilmaster eller antenner har sållats bort, 
då de inte ingår inom arbetets avgränsningsområde, t. ex. när de utgjort repeternaster. 
Efter detta kvarstår 48 träffar, varav 46 unika förrättningar (se avsnitt 3.3.1 
materialbeskrivning). 
 



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

53 
 

3.2 Tillvägagångsätt förrättningsgenomgång 

Under genomgången av förrättningarna har jag tittat närmare på ett antal frågor. 
Frågorna har till viss del fått omformuleras efter vilken information som visat sig vara 
möjlig att utläsa ur akterna – konflikter mellan sakägare finns exempelvis ofta relativt 
väl redovisat i förrättningarna i och med att sådant lyfts under förrättningsprocessen, 
på sammanträden. En del frågor har således tillkommit under processen, medan andra 
sållats bort.  Jag har dock helt valt bort att närmare undersöka de befogenheter och 
skyldigheter ledningsrättshavaren respektive fastighetsägaren tilldelas (utom gällande 
andrahandsupplåtelse, när det anges som en befogenhet) som visserligen funnits 
välredovisat men som inte bedömts specifikt intressant för just mastupplåtelser, utan 
ganska likt vanliga ledningar. Även grunden för ersättningsbedömningar har gåtts 
igenom endast översiktligt – förutsättningarna har som framgått ändrats under valt 
tidsintervall, och det har bedömts för tidsödande att i detalj på igenom långa 
värdeutlåtanden, däremot har jag översiktligt försökt titta på grunddrag i resonemangen 
och om något stuckit ut.  
 
Frågorna jag utgått från när jag studerat förrättningarna har utgjort en blandning av  
mer av specifika frågor med svarskategorier och mer fria frågor, nedan redovisade. 
Kategorisering av svaren har i vissa fall skett i efterhand, exempelvis typ av 
fastighetsägare och typ av konflikt. Redovisningen av frågorna nedan är menad som ett 
tydliggörande av arbetsgången.  Alla frågor har inte lett till resultat som bedömts 
relevanta att behandla i arbetet.   
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Följande frågor har använts vid förrättningsgenomgången:  
 

• Vilken typ av anläggning rör upplåtelsen? (mobilmast/ antenn)  
• Vilken typ av fastighetsägare har belastad fastighet? (privat/ kommun/  statlig/ 

företag)  
• Till förmån för vilken operatör upplåts ledningsrätten? 
• Vilka anläggningar omfattas?  
• Begränsas höjden? 
• Hur specifikt beskrivs anläggningens utformning? 
• Hur mycket utrymme ianspråktas? 
• Är anläggningen befintlig? 
• Om anläggningen är befintligt, har det i så fall funnits ett arrende- eller 

hyresavtal? 
• Vilken är i så fall avgälden? 
• Varför har operatören valt att ansöka om förrättning?  
• Är parterna överens om ledningsrättens inrättande initialt? 
• Är man överens om ersättningen initialt? 
• Träffas överenskommelse om ersättning under förrättningens gång? 
• Om vad är man inte överens? (upplåtelsen/ ersättningen/ lokaliseringen) 
• Beslutas om andrahandsupplåtelse? 
• Vilket resonemang ligger bakom ersättningsbeloppet? 
• Beslutat ersättningsbelopp? (per anläggning) 
• Är upplåtelsen i huvudsak inom eller utanför detaljplanelagt område? 
• Om upplåtelsen är inom detaljplan, är den detaljplaneenlig?  
• Kan något kommenteras angående upplåtelsens utformning? 
• Kommenteras LL 2 § 2 st.? 
• Kommentar angående prövningen i övrigt? Är prövningen utförlig? 
• Datum för ledningsbeslutet? 
• Datum för ersättningsbeslutet och avslutningsbeslutet? 
• Finns indikationer på att det finns andra teleledningar i närområdet?  
• Hade upplåtelsen varit möjlig innan lagändringen 1 augusti år 2004?  
• Vilka yttranden inhämtas?  
• Något i övrigt intressant? 
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3.3 Genomgång av förrättningar -  resultat  

3.3.1 Materialbeskrivning 

Urvalsprocessen enligt ovan ledde fram till 48 träffar. Vid genomgången visar det sig i 
två olika fall att en akt är identisk med en annan akt, eftersom ledningsrätterna för två 
olika anläggningar handlagts tillsammans. Materialet innehåller alltså egentligen 46 
unika förrättningsakter. Antalet anläggningar (basstationer) är dock högre: i tre andra 
fall har ett flertal anläggningar handlagts i samma förrättning men bara resulterat i en 
akt. I flera andra fall har anläggningar delats in i två till tre olika ledningsrätter, för 
olika delar av anläggningen (mast, teknikbod, ledningar).  
 
Materialet som gås igenom nedan utgörs således av 46 förrättningar, varav 42 hanterar 
enbart en anläggning, medan fyra förrättningar hanterar två eller fler anläggningar. 
Både det totala antalet anläggningar och antalet ledningsrätter som bildas är högre.  
 
För enkelhetens skull hanteras generellt i följande genomgång unika förrättningsakter, 
oavsett hur många anläggningar eller ur många ledningsrätter dessa gett upphov till. 
Det kan anses rimligt, utifrån syftet med arbetet, eftersom det är i varje 
förrättningssituation som olika val gjorts. Det har inte heller funnits tillräckligt med 
material om varje unik anläggning för att hantera den enskilt. Dessutom är inte gränsen 
för vad som utgör en anläggning, eller flera, alltid helt tydlig. För de förrättningar där 
flera anläggningar hanteras i samma förrättningar har frågorna besvarats med ett 
sammanvägt svar, när annat inte framgår.  
 
Aktbeteckningar för alla förrättningar, och även viss information från genomgången av 
förrättningarna, kan ses i bilaga 1. Eftersom informationen i bilagan är förenklad kan 
den i vissa avseenden skilja sig från vad som redovisas i följande undersökning. 
Sammanställningen i bilagan är endast menad som en översikt över de förrättningsakter 
som gåtts igenom, inte en redovisning av reslutatet.  
 
De 46 förrättningarna är genomförda av 31 olika förrättningslantmätare (som mest har 
samma lantmätare genomfört 5 förrättningar).  
 
Förrättningarna avser i 42 mobilmaster (en eller flera), tre antenner på hustak eller 
fasader och en ensam teknikbod.  
  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

56 
 

 
Ledningsrätterna har upplåtits till förmån för tio olika operatörer (om Telia Sonera AB 
och Telia Sonera Networks AB sammanräknas), listade i tabellen nedan.  Två av 
upplåtelserna är inte till teleoperatörer, utan till Länsstyrelsen respektive Vattenfall 
Eldistribution.  Som nämnt tidigare har alla ledningsrättsförrättningarna till förmån för 
Banverket/ Trafikverket sållats bort. I två fall har två olika operatörer fått ledningsrätt 
i samma förrättning, när flera ledningsrätter hanterats i samma förrättning. 
 
Tabell 1- Antal förrättningar per operatör 

Operatör	 Förrättningar	
TeliaSonera	 11	
3GIS	 10	
Svenska	UMTS-nät		 10	
Tele2	 4	
Teracom		 4	
Telenor	 3	
E.ON	Elnät	Sverige	AB	 1	
Vodafone	Sverige	AB	 1	
Vattenfall	Eldistribution	 1	
Länsstyrelsen		 1	
SUMMA	 46	

 
3.3.2 Antal förrättningar och registrering  

Hur stor del av de faktiska mast- och antennupplåtelserna kan antas ha sållats fram 
genom den valda metoden (Se avsnitt 3.1 Urval förrättningar), att söka på redovisade 
ord i masternas registrerade ändamål och beskrivning? Angående vilket ändamål som 
anges för en förrättning ska enligt Lantmäteriets registreringshandbok enbart ”tele” 
anges som ändamål för berörda typer av förrättningar. 96  Det vill säga mast eller 
liknande begrepp utgör inge någon egen ändamålskategori vid registreringen (trots 
detta har en del av förrättningarna i undersökningen haft mast m.m. som ändamål). 
Enligt Lantmäteriets registreringshanbok gäller också att en beskrivning för en rättighet 
ska registreras, och att den ska vara identisk med/ motsvara förrättningsaktens 
beskrivning.97 I de förrättningar där en beskrivning finns registrerad tycks den ofta 
utgöra första meningen i beskrivningen, lite beroende på förrättningens utformning. 
Ofta utförs beskrivningen av första punkten i listan med ledningsrättshavarens 
befogenheter, eller motsvarande ändamål och huvudsaklig beskaffenhet, i de fall då en 
sådan rubrik inleder förrättningen. Inget samband mellan de förrättningar som saknar 
beskrivning har kunnat hittas. Det tycks alltså helt enkelt ibland bara utelämnas.  
 

                                                        
96 Lantmäteriet, Handbok – fastighetsregistrering, s. 8 
97Ibid, s. 15 
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Som tidigare nämnt saknar 4000 av de 9000 förrättningarna som har ändamålet tele 
samt är registrerade efter 2004-08-01 helt beskrivning (se avsnitt 3.1 Urval 
förrättningar).  Förutsatt att det generellt, när beskrivning finns, bör framgå att det rör 
sig om en mast, basstation eller något av de andra sökorden, kan man gissa att ungefär 
hälften av de existerande mastupplåtelserna m.m. har kunnat identifieras, eller 
åtminstone att antalet kan antas ligga i den storleksordningen (i resonemanget bortses 
ju dock från att en del upplåtelser för basstationer felaktigt sker med andra ändamål än 
tele, men det är enbart menat att genom resonemanget ge en grov uppskattning). Utifrån 
detta resonemang kan man alltså gissa att antalet ledningsrättsupplåtelser ligger i 
storleksordningen kring det dubbla gentemot de drygt 40 som identifierats, alltså 
gissningsvis omkring något hundratal.  Antalet anläggningar är dock fler än antalet 
förrättningar, se avsnittet ovan, angående skillnaden mellan antalet anläggningar, 
ledningsrättsupplåtelser och förrättningsakter. Notera också att Trafikverkets/ 
Banverkets förrättningar sållats bort.  
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3.3.3 Exempel på en förrättning  

För att ge läsaren en bild av hur en ledningsrättsförrättning för en basstation kan se ut 
presenteras här ett exempel på med utdrag ur en förrättningsakt ur det undersökta 
materialet, akt 1081-04/74.  
 
Förrättningen gäller en befintlig anläggning för en basstation belastande en privatägd 
fastighet. Arrendeavtalet har sagts upp, men operatören vill behålla anläggningen, se 
yrkande från sammanträdesprotokollet i urklippet nedan:  
 

 
Bild 3- yrkande 

 
Förrättningslantmätaren redovisar ett förslag vilket diskuteras av parterna, se urklipp 
ur överläggningen nedan. Överläggningen forsätter, efter det urklipptna avsnittet, med 
operatörens bemötande, diskussion om tillfartsväg, yrkande om förtida tillträde m.m.  
 

 
Bild 4- förslag och överläggningar 
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Förrättningslantmätaren beslutar sedan om ledningsrätt, se urklipp ur skäl och beslutet 
från protokollet, nedan:  
 

 
Bild 5- skäl och beslut 

 
Vidare fattas beslut om förtida tillträde och ersättning. Som grund för 
ersättningsbeslutet hänvisas till ett värdeutlåtande från en sakkunnig, vilket är vanligt i 
de undersökta förrättningarna.   
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Nedan visas utdrag ur beskrivningen för akten. Utöver vad som visas i bilden innehåller 
beskrivningen en lista med befogenheter som följer med ledningsrätten, övriga 
föreskrifter samt utförandetid (basstationen är som nämnt ovan befintlig, men en 
tillfartsväg ska anläggas).   
 

 
Bild 6- beskrivning 

Nedan visas ett urklipp ur kartan från förrättningsakten, vilken visar masten (med stag) 
och en tillfartsväg: 
 

 
Bild 7- Karta 
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När ledningsrätten sedan registreras syns belastningen i fastighetsregistret, enligt 
nedan: 
 

 
 
Även i registerkartan syns ledningsrätten:  
 

 
Bild 9- Ledningsrätten i registerkartan 

  

Bild 8- Ledningsrätten i fastighetsregistret 
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3.3.4 Fördelning över tid 

Hur de 46 förrättningarna är fördelade över tid visas i diagrammet nedan.  Det är 
datumen för när lantmäteriets beslut om att ledningsrätt ska beviljas som visas. I 17 
förrättningar har man inte avslutningsbeslutet tagits samtidigt som ledningsbeslutet, 
eftersom man inväntar ett ersättningsbeslut innan förrättningen kan avslutas (alltså 
kanske några förrättningar tillkommer för åtminstone år 2016 tillkommer, vilka dock 
inte gått att hitta akterna för än på grund av att de inte är avslutade). Diagrammet visar 
ju heller inte datum för operatörens ansökan, när deras beslut om att söka ledningsrätt 
tas, vilket givetvis normalt sker något eller några år innan tidpunkten för 
ledningsbeslutet.   
 

 
Diagram 1- Förrättningar över tid 
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3.3.5 Ägare av belastad fastighet  

En tredjedel av ledningsrättsupplåtelserna belastar fastigheter som ägs av kommunen 
eller staten (13 kommunen, två staten). 39 % belastar fastigheter som ägs av 
privatpersoner medan resterade 28 % belastar företagsägda fastigheter. Företagen är 
ofta bostadsbolag.  
 

 
Diagram 2- Ägare belastad fastighet 

 
3.3.6 Förrättningar baserade på överenskommelse 

I förrättningarna är operatören i åtta fall överens med belastad fastighets ägare från 
början, i 35 fall framgår att man ej är överens initialt, och i tre fall är det inte helt tydligt.  
 
3.3.7 Varför har operatören ansökt om ledningsrätt?  

Utifrån sammanträdesprotokoll och andra akthandlingar har ofta kunnat utläsas varför 
operatören valt att söka ledningsrätt. Av de 46 förrättningarna uppger man i 31 fall 
(67 %) att det är på grund av att man inte lyckas komma överens om en frivillig 
upplåtelseform med den belastade fastighetens ägare, vilket man först gjort försök med. 
I 11 fall (24 %) har andra orsaker än konflikter med fastighetsägaren angetts som motiv 
till ansökan, medan orsaken till ledningsansökan inte framgått i tydligt i resterande fyra 
fall (9 %).  
 
3.3.8 Annan orsak till ledningsrättsansökan än konflikt med markägaren 

Av de 11 fall där andra orsaker än konflikt med markägaren ligger till grund för ansöka 
är de i sju fall en operatör (TeliaSonera) som hänvisar till en omstrukturering de 
genomför, där de arbetar för att alla de nyttjanderätter de innehar ska omvandlas till 
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ledningsrätter. Som bakgrund till beslutet uppges att det medför fördelar för 
utbyggnaden (av telenätet) och är en anpassning till privatiseringen av marknaden. 
Operatören uppger också att det är enklare att hantera telestationerna om alla har 
samma upplåtelseform.   
 
I två fall hänvisar man till att man vill ha en säkrare upplåtelseform. I det ena fallet rör 
det sig om en anläggning som anses vara särskilt viktig (SVT:s radio- och tevestation i 
Kiruna) och därför, uppger sökande, finns ett behov ett starkare sakrättsligt skydd än 
det avtal om anläggningsarrende man hittills använt ger. I det andra fallet ska en 
fastighet säljas, ägd av ett annat bolag inom samma koncern som operatören, och man 
vill då säkra fortsatt rätt till anläggningen.  
 
I ett fall sker förrättningen i samband med en markförsäljning, där operatören äger 
fastigheten, och anläggningen frigörs då också som fastighetstillbehör. 
 Det vill säga man vill utnyttja, får man anta, ledningsrätt på grund av möjligheten att 
fortsätta äga anläggningen, som då den är uppförd på egen mak utgör fastighetstillbehör 
till den sålda fastigheten, och man kommer därför annars kommer förlora ägandet av 
anläggningen i samband med försäljningen. Denna möjlighet erbjuder inte någon av de 
frivilliga upplåtelseformerna.  
 
I det sista av de 11 fallen har man sökt ledningsrätt då man visserligen är överens med 
markägaren, men inte överens med en annan sakägare: vägföreningen som förvaltar 
den vägsamfällighet man behöver ha del i. Det kan dock anmärkas att vägföreningen 
inte framför argument som har med själva vägupplåtelsen att göra, utan snarare med att 
representanterna för föreningen också är boende i närområdet (strålning, förfulning och 
sjunkande fastighetsvärden).  
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3.3.9 Varför har fastighetsägaren varit emot en upplåtelse?  

Utifrån sammanträdesprotokollen går också att utläsa vilka konflikter som legat till 
grund när operatör och fastighetsägare inte kunnat komma överens, i de fall då detta är 
orsaken till att man sökt ledningsrätt. Som nämnt ovan rör det sig alltså om 31 fall. 
Dessa kan kategoriseras i olika konflikttyper, se diagrammet nedan: 
 

 
Diagram 3- Konflikter 

 
I tio fall är det att man inte kunnat förenas om ersättningens storlek som orsakat att man 
sökt ledningsrätt. En frivillig överenskommelse har diskuterats mellan parterna men 
utan att man kunnat komma överens om storleken på avgälden. Även i resterande fall 
där man inte kommer överens om upplåtelsen är ersättning ofta ett tvisteämne, men 
detta är alltså de fall där man är överens i övrigt om en frivillig upplåtelse, men inte 
lyckas träffa överenskommelse enbart om just ersättningen.  Fastighetsägaren har i 
dessa situationer i 4 fall varit företag, i 4 fall kommuner och i 2 fall privatpersoner.  
 
Som redovisats för under avsnitt 2.9 Ersättning vid ledningsrätt för basstationer var 
rättsläget oklart för ersättning för basstationer innan en dom från 2008-05-15, 
NJA 2008 s 510. Utöver att rättsläget klargjordes innebar domen även att 
ersättningsnivåerna för basstationer blev låga jämfört med innan. Av dessa 10 fall där 
parterna var överens i övrigt, men inte kunde enas om ersättningsnivån, så har samtliga 
förrättningar sökts (och även ledningsrättsbeslut tagits) innan HD-domen. Det vill säga, 
konflikten som orsakade att man sökte om ledningsrätt uppstod när rättsläget 
fortfarande var oklart samt ersättningsbedömningen ofta mer fördelaktig för 
fastighetsägaren (ersättningsbesluten har däremot i 4 av fallen tagits först efter HD-
domen).  
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I nio fall är det en enskild fastighetsägare, en privatperson, som är helt emot uppförande 
eller bibehållande av en basstation. Fastighetsägaren själv är boende i området, eller 
har koppling till människor som bor där. Till grund för motståndet anförs ofta rädsla 
för stålning, förfulning och oro sjunkande fastighetsvärden. I vissa fall framförs även 
att anläggningen hindrar framtida planer på att utnyttja fastigheten på andra sätt än idag. 
I övrigt framförs i några fall ett generellt motstånd från fastighetsägarens sida mot att 
alls ha belastningar på sin mark.  
 
I flera av de fall där det är en privat fastighetsägare motsätter sig upplåtelser av 
basstationer tycks ett tungt vägande skäl till detta vara åsikter hos andra närboende som 
man vill hålla sig väl med. I ett av fallen har exempelvis mastens placering i ett populärt 
utflyktsmål lett till en långvarig konflikt mellan operatören och de boende i samhället, 
vilken redan processats i flera instanser eftersom bygglovet beviljats innan 
ledningsrättsprocessen inletts. I ett annat fall säger man specifikt att man själv inte är 
emot masten, men vill hålla sig väl med grannarna. I ett tredje uppges att man inte vill 
stöta sig med grannarna vilka är elallergiker. I ytterligare ett annat fall formulerar 
fastighetsägaren att han är införstådd i att ersättningen kommer bli mycket lägre med 
ledningsrätt, men att det saknar betydelse, bland annat eftersom han inte kan medverka 
till upplåtelsen på grund av att grannarna är emot basstationens uppförande.   
 
I fem fall rör det sig om mark eller byggnader (antenner på hustak i tre av fallen) ägda 
av fastighetsbolag vilka inte vill upplåta utrymme för en basstation av hänsyn till de 
boende, hyresgästerna. I två av dessa fall uppges dessutom att respektive bolag har 
antagit principbeslut mot upplåtelser av den aktuella typen (det är alltså inte samma 
bolag). Som orsak framförs framförallt strålningsrisken. I ett av fallen anges oro från 
bolagets sida för framtida skadeståndsanspråk på grund av strålningen som huvudorsak 
till motståndet. Att inte upplåta ledningsrätt är i det fallet fattat som ett styrelsebeslut, 
och det finns inga möjligheter för de som representerar att förhandla om detta, ens om 
Lantmäteriet konstaterar att upplåtelse med ledningsrätt kommer kunna ske och 
föreningen skulle tjäna ekonomiskt på att istället godta en frivillig upplåtelseform 
 
I två fall uppges att det är avtalsvillkoren man inte kunnat komma överens om vid 
försök med frivillig upplåtelseform, trots att man alltså i övrigt är överens om att en 
upplåtelse ska ske, utan närmare specifikation av vilka avtalsvillkor som avses.  
 
I två fall uppger operatören att det är på grund av att man haft förhandlingsproblem 
med motparten (ett företag respektive en kommun) som man ansökt om ledningsrätt.  
 
 I de tre sista fallen har konflikt uppstått av olika skäl, i alla tre med kommunen som 
fastighetsägare. I ett av dessa fall uppger kommunen att man är osäker på hur 
mastupplåtelser ska hanteras, och att konflikt finns i frågan olika kommunala nämnder 
emellan. I det andra anser kommunen att en anläggning skulle strida mot framtida 
planer. I det tredje fallet ska anläggningen upplåtas i mark planlagd som park vilket 
kommunen anser planstridigt. 
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3.3.10 Ersättning 

I 14 av de 46 förrättningarna har operatören och fastighetsägaren enats om 
ersättningsbeloppets storlek, redan innan ansökan eller någon gång under 
förrättningsprocessen. I resterande 32 fall har Lantmäteriet beslutat om ersättning.  
 
Ersättningen har av tidsskäl inte detaljstuderats. Det kan dock ändå nämnas lite kort 
angående ungefär inom vilket storleksintervall den legat. Beloppen gäller per 
anläggning (basstation), inte per förrättning.  
 
Bland de ersättningsbelopp som beslutats av Lantmäteriet fram till och med det utslag 
från högsta domstolen som förändrade metoden för ersättningsberäkning (se avsnitt 2.9 
Ersättning vid ledningsrätt för basstationer) 2008-05-15, låg ersättningsbeloppen på 
mellan 13 200 kr och 100 000 kr, med ett medianvärde på 43 549 kr. Efter nämnda 
rättsfall låg ersättningsbeloppen på mellan 1000 kr och 165 000 kr, med ett 
medianvärde på 12 900 kr.  
 
Ersättningsbeloppen har bara plockats ut direkt ur förrättningen i sin helhet. Hänsyn 
har inte tagits till om det varit innan eller efter lagändringen år 2010, som bland annat 
innebar att ett 25 % påslag skulle göras på intrångsersättningen. Inte heller att beloppen 
motsvarar olika sammansättningar av ersättningsposter (intrångsersättning, annan 
ersättning), eller att ledningsrättsupplåtelserna har ianspråktagit olika stort utrymme 
(ett par anläggningar har stuckit ut som mycket utrymmeskrävande). Beloppen ska 
därför bara ses som ett exempel på vilken storleksordning ersättningsbeloppen har 
legat i. 
 
Det kan nämnas att i ett par fall där markägaren varit mot upplåtelsen träffar man 
överenskommelse om ersättning en tid efter att ledningsbeslut tagits och det alltså står 
klart att ledningsrätt kommer att bildas, till klar fördel för markägaren (1984–507, 
0181K-31/2007).  
 
3.3.11 Detaljplan 

17 av upplåtelserna är belägna inom detaljplan och 23 utom detaljplan (för sex stycken 
framgår det inte tydligt i akten).  
 
I flera av de fall då upplåtelsen är belägen inom detaljplan, åtminstone sju stycken, har 
anläggningen inte varit detaljplaneenlig, men godkänts som en mindre avvikelse i 
bygglovet (vilket i nästan samtliga förrättningar prövats redan innan förrättningens 
inledande). Ledningsrättsupplåtelsen har då heller alltså inte varit detaljplaneenlig utan 
godkänts med motiveringen att syftet men planen inte motverkas, se LL 8 §.  Detta har 
ofta gällt anläggningar inom allmän platsmark, ägd av kommunen. Eftersom 
bygglovsprocessen och eventuella tvister runt den normalt redan avslutats när 
ledningsrättsprocessen inletts har i förrättningen i dessa fall normalt enbart konstateras 
att anläggningen redan är godkänd i bygglovet.  
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3.3.12 Ledningsrätt för befintlig anläggning  

I ca hälften av förrättningarna rör ansökan en, åtminstone delvis, befintlig anläggning 
(22 befintliga anläggningar, 24 nya anläggningar). Sju av dessa ledningsrätter för 
befintliga anläggningar gäller den tidigare nämnda omstrukturering som operatören 
TeliaSonera gör, där de systematiskt byter ut befintliga frivilliga upplåtelseavtal mot 
ledningsrätt.  
 
I fyra av de 22 fallen med befintliga anläggningar har parterna inte kunnat enas om den 
framtida avgäldens storlek, och man har därför sökt ledningsrätt.  Ingen en av dessa 
förrättningar är ansökta om efter tidpunkten för rättsfallet år 2008, som slog fast låga 
ersättningsnivåer för ledningsrätt för basstationer jämfört med vad som tidigare var 
brukligt. Det antyder alltså att det inte varit något omfattande intresse för att omvandla 
befintliga frivilliga avtal för basstationer till nya ledningsrätt på grund av de sänkta 
ersättningsnivåerna.  
 
I övrigt avspeglar orsakerna till att man sökt ledningsrätt för befintliga anläggningar 
ungefär de orsaker som generellt varit vanliga, se avsnitt 3.3.7 Varför har operatören 
ansökt om ledningsrätt 
 
3.3.13 Beskrivningen av anläggningarna i förrättningsakten 

Av beskrivningen av mastupplåtelserna brukar normalt framgå att de omfattar en mast 
och en eller ett par teknikbodar samt tillbehör till dessa så som elledningar m.m. 
Beskrivningen av anläggningarna i förrättningsakterna är ofta relativt kortfattad, 
motsvarande några meningar under rubriken ledningens ändamål och huvudsakliga 
beskaffenhet. Exempelvis: ”telekommunikationsanläggning som består av radiomast 
(90m), en teknikbod samt antennkablar” (0181K-31/2007). Ibland är inte antalet 
teknikbodar specificerat, utan enbart att teknikbodar får uppföras. Ibland nämns bara 
mer allmänt en basstation med erforderliga tillbehör. I några fall räknas även i övrigt 
tillhörande utrustning upp så som stag, stolpar och skyltar.  
 
Av de 42 förrättningar som innehåller master (resterande utgörs av tre antenner och en 
teknikbod) specificeras mastens höjd i 19 förrättningar (45 %). Storleken på det 
utrymme som ianspråktas brukar normalt inte anges, utan redovisas genom hänvisning 
till karta.  
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Ett exempel på en detaljerad beskrivning av en anläggning, och utrymmet den 
ianspråktar, finns i förrättning 1499–441:  
 
”Ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet   
Telekommunikationsanläggning som består av en 54 m hög radiomast med två 
teknikhus innehållande teleutrustning. Konstruktionen är en stadgad genombruten 
fackverkskonstruktion i stål. Teknikhusen är ca 6 kvm och består av en plåtinklädd 
byggnad. Anläggningens beskaffenhet i övrigt framgår av bygglov, se aktbilaga C.  
 
Utrymme som upplåts för ledningen 
Ett område på ca 200 kvm upplåts för mast och teknikhusen inom ett ungefärligt 
område y inom Trimstorp 1:1, se karta, aktbilaga KA. Härtill kommer utrymme för 
erforderliga stag till masten och utrymme för elledningar som förser teknikhusen med 
ström. De tre staggatorna breder ut sig ca 35 från mast och ska vara ca 10 m breda.”  
 
I antennupplåtelserna beskrivs ofta anläggningarna mer specifikt, se avsnitt 
3.3.16 Speciellt om antenner.  
 
3.3.14 Möjlighet till framtida förändringar av anläggningarna? 

I ett par förrättningar uppkommer frågan om hur stora förändringsmöjligheter det är 
möjligt att medge för en anläggning, inom ledningsrättsupplåtelsens ramar. Operatören 
yrkar, i en av de förrättningarna där en operatör (TeliaSonera) som led i en 
omstrukturering gör om alla tillfälliga nyttjanderätter till ledningsrätter, på att det ska 
tas med en formulering i ledningsbeslutet om att de har rätt att göra förändringar i 
mastens utformning, då operatören anser att detta skulle göra det möjligt för dem att 
höja masten i framtiden, en möjlighet de gärna vill ha. Förrättningslantmätaren framför 
dock att det skulle bli problem när det inte är klart vem som har tolkningsföreträde av 
hur stora förändringar operatören får göra inom ledningsrätten. För att operatören ska 
få rätt att höja masten måste det enligt förrättningslantmätaren också skrivas in i 
ledningsbeslutet, där höjningens omfattning ska framgå (0461-13/3).  
 
I en annan förrättning (0187-10/10), också det en omstruktureringsförrättning sökt av 
TeliaSonera, så lyfts samma fråga. Operatören vill ha rätt att göra förändringar i (den 
befintliga) anläggningen för att kunna anpassa anläggningen efter framtida behov. 
Fastighetsägaren motsätter sig inte detta. Förrättningslantmätaren (inte samma person 
som i föregående fall) framför dock att vill man ha rätt att bygga om eller bygga till en 
anläggning måste detta ansökas om, och en sådan förändring måste beslutas om i en 
förrättning, tillsammans med en utförandetid inom vilken ändringarna måste vara 
genomförda. Ledningsrätt innehåller bara rätt att bibehålla, underhålla och förnya 
ledning eller anläggning. Enligt förrättningslantmätaren finns alltså inte någon 
möjlighet att lämna öppet för framtida förändringar av en ledning eller anläggning. 
Operatören i denna förrättning uppger att de anser att de är ett stort problem att de ska 
behöva ansöka om omprövningsförrättning ifall de i framtiden behöver förändra 
någonting i sin anläggning, så som att göra en mindre tillbyggnad.   
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3.3.15 Flera ledningsrätter för samma anläggning 

Några av förrättningarna rör situationer där operatören har velat dela upp en och samma 
anläggning i flera olika ledningsrätter. 
 
I sex förrättningar har det gällt samma operatör (TeliaSonera tillsammans med 
dotterbolag) som i alla dessa fall velat dela upp respektive anläggning på samma sätt: i 
tre skilda ledningsrätter, en för ledningar, en för telestationen (teknikbod) en för och 
masten. Detta undantaget ett fall, då de istället valt att ha mast och telestation i samma 
anläggning. De olika ledningsrätterna får sedan olika bolag inom koncernen som 
innehavare. I samtliga fall har det gällt befintliga anläggningar. Sökande motiverar att 
man vill göra uppdelningen med att det förenklar förvaltningen och att det är en 
anpassning till den privatiserade marknaden. Man hänvisar också till telelagstiftningen 
och den pågående tekniska utvecklingen: "Med hänsyn till telelagstiftningen och 
pågående tekniska mm utveckling eftersträvas att ägandet av byggnaderna kan ges en 
mera fristående ställning och att plats med säkerhet kan upplåtas för fysisk anslutning 
av andras allmänt tillgängliga telenät mm på sätt som bl a förutsätts och krävs i 
telelagen" (1470-619) 
 
I förrättningarna godkänts alltså uppdelningen. Ett exempel på hur detta motiveras i 
prövningen är följande "TeliaSoneras yrkande om skilda ledningsrätter för ledningar 
med mast, teleutrustning och stationsbyggnad medför ingen nackdel för 
fastighetsägarna eller ur allmän synpunkt. Ledningsrätt kan därför upplåtas på det sätt 
TeliaSonera yrkar." (0480-10/17) 
 
I övrigt godkänns i en förrättning ledningsrätt för enbart en teknikbod. I prövningen 
motiveras detta med att teknikboden är en delkomponent i ett elektroniskt 
kommunikationsnät (1499-434):  " Teknikboden med tillhörande ledningar utgör sådan 
ledning som avses under 2§ första stycket punkt 1 i ledningsrättslagen (LL). 
Ledningsrätt kan upplåtas för dessa anordningar, som utgör delkomponenter i ett 
elektroniskt kommunikationsnät" 
 
3.3.16 Speciellt om antenner 

Av de 46 förrättningarna utgörs tre av upplåtelser för antenner på hustak, med den 
tillhörande teknikutrustningen placerad inne i byggnaden. Alla tre förrättningar rör 
anläggningar som ska uppföras, inte befintliga. I samtliga fall gäller det flerbostadshus 
med hyresgäster, och operatören har sökt ledningsrätt efter att först ha försökt förhandla 
om frivilliga upplåtelseformer, men fått nej från fastighetsägaren då denne uppger att 
han vill skydda de boende, främst från strålningsrisken. I två av fallen har även 
hyresvärden bekräftat att det finns ett policybeslut mot att ingå avtal om den aktuella 
typen av antenner.   
 
Angående ersättningen träffar man i två av de tre fallen överenskommelse om dess 
storlek under förrättningens gång (60 000 kr respektive 40 000 kr, i båda fallen innan 
NJA 2008 s 510).  I det tredje fallet som är från år 2014 och alltså efter högsta 
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domstolens utslag, bestämmer Lantmäteriet ersättningen till drygt 53 000 kr, en post 
som inkluderar utrymme, fördyrade underhållsåtgärder på taket i framtiden (på grund 
av utrustningens placering), samt administrationskostnader för att ledningsrättshavaren 
behöver tillträde för besiktning m.m. (1290-2393).  Baserat på att det är upplåtelsens, 
eller egentligen anläggningens, förekomst som belastad fastighetsägare i samtliga fall 
invänder mot, samt att man når överenskommelse om ersättning i två av fallen, tycks 
det kanske inte vara ersättningskostnaderna som varit avgörande för operatörens val att 
ansöka om ledningsrätter i dessa tre fall, utan snarare tvångsmöjligheten i sig. 
 
I samtliga antennupplåtelser är beskrivningen av anläggningarnas beskaffenheter mer 
specifik än för mastupplåtelser generellt (se avsnitt 3.3.13 Beskrivningen av 
anläggningarna i förrättningsakten). Vilken utrusning som ingår räknas upp, vilket 
utrymme som ianspråktas specificeras i texten, exempelvis: "utrymme upplåts för 
basradiostation med antenn, kabel, teleteknisk utrustning samt annan utrustning som 
behövs för dess ändamål (nedan kallad anläggning). Utrymme består av plats före 
teknikskåp på vinden, plats för antenner på skorsten, förläggning av ledningar mellan 
teknikskåp och antenner och förläggning av el- och teleledningar fram till teknikskåp" 
(1290K-1005). Angående den i förrättningarna ofta använda rubriken ianspråktaget 
utrymme hanteras under denna rubrik i en av förrättningarna även hur operatörens 
tillgång till utrymmet ska lösas rent praktiskt, det vill säga att fastighetsägaren att är 
skyldig att på begäran överlämna nycklar, koder m.m. I samma förrättning lyfts även 
frågor om hur gemensamt tillträde till utrymmet ska lösas, då även fastighetsägarens 
ledningar är placerade i samma utrymmen, vilket man under förrättningen bestämmer 
ska regleras genom avskärmningar operatören sätter upp.  
 
Lantmäteriets utredningsarbete har varit mer omfattande vid antennupplåtelserna än vid 
mastupplåtelserna. I samtliga fall har man haft två sammanträden med sakägarna, där 
det andra sammanträdet har varit på plats i och på huset. Under dessa diskuteras 
anläggningarna på detaljnivå, och fastighetsägaren pekar på hur de konkurrerar med 
hans intressen, vilket då ibland åtgärdas av operatören genom anpassningar. Jämfört 
med mastupplåtelserna framgår mycket mer information på detaljnivå om 
anläggningarnas utförande, placering och skötsel för dessa tre förrättningar för antenner 
på hustak.  
 
I en förrättning (0580-11/201), inte någon av de tre ovan nämna, väljer operatören efter 
lantmätarens förslag bort det tilltänka alternativet för att placera antennen, trots att de 
redan fått bygglov för detta. Operatören ansöker istället om en mast på marken. I den 
nämnda förrättningen har operatören först ansökt om att ianspråkta utrymme för antenn 
på ett tak till ett vattentorn. Belastad fastighets ägare förklarar dock under 
sammanträdet sitt behov av att sköta takutrymmet, att taket har en gummiduk som 
behöver bytas med några års mellanrum. Lantmätaren uttalar att underhåll och 
ombyggnationer av taket inte ska hindras, då detta hade inneburit synnerligt men (enligt 
LL 12 §) för belastad fastighet och att antennanläggningen därför alltså skulle behöva 
flyttas tillfälligt under underhållsarbetet. Istället föreslår lantmätaren en alternativ 
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placering på fastigheten, på marken, vilken så småningom istället blir den placering 
vilken ledningsrätt beslutas för. 
 

3.3.17 Andrahandsupplåtelse 

I lite drygt hälften av förrättningarna, 24 st., beslutas om andrahandsupplåtelse enligt 
LL 11a §.  
 
I och med att förrättningarna är utvalda från och med datumet för lagändringen år 2004 
och framåt, i och med vilken även andrahandsupplåtelse infördes, har det alltså i 
samtliga förrättningar varit möjlig att besluta om detta. Angående redovisningen av 
beslut om andrahandsupplåtelse står det i ett par förrättningar som en egen 
beslutsmening, men brukar normalt infogas som en punkt under ledningsrättshavarens 
befogenheter i förrättningens beskrivningsdel. 
 
Andrahandsupplåtelsen brukar innehålla en formulering om rätt att dra fram ytterligare 
ledning. Ibland specificeras även rätt att uppföra en ytterligare teknikbod. I en 
förrättning (0580-11/201) specificeras att man har rätt att dra fram nya ledningar och 
uppföra ytterligare teknikbod, men däremot inte uppföra en ytterligare mast. Att det 
inte ingår rätt att uppföra ytterligare mast specificeras inte i någon annan förrättning, 
men anses kanske underförstått. I en förrättning (1480K-2012F73) formuleras 
andrahandsupplåtelsen som” rätt för ledningshavaren att låta flera andra intressenter 
dra fram och använda ytterligare ledning inom det upplåtna utrymmet enligt 11a§ 
ledningsrättslagen. Med förordnandet ingår att ytterligare en teknikbod (ca 10 kvm), 
ledningar mellan teknikbod och mast samt parabol och ytterligare antenner får 
uppföras.”(1480K-2012F73). Detta efter att sökande uppgett att 8 olika andra 
operatörer visat intresse av att sätta upp utrustning inom området. Lantmäteriet beslutar 
baserat på denna uppgift att andrahandsupplåtelsen ska ersättas med 8000 kr, räknat på 
1000 kr per intressent. Dock kan noteras att det i förrättningsbeslutet inte specificeras 
att det är just 8 ytterligare upplåtelser som är tillåtna, utan bara att det rör flera. Inte i 
någon av de andra 23 förrättningarna där andrahandsupplåtelse beslutas om varken 
diskuteras eller formuleras något i beslutet angående hur många operatörer som ska ha 
rätt att dra fram ytterligare ledning, eller tydliggörs att det skulle kunna vara fler än en. 
Detta trots att Lantmäteriet alltså rekommenderar att det särskilt ska framgå ifall 
andrahandsupplåtelsen inkluderar rätt att låta fler än en dra fram ytterligare ledningar 
(se avsnitt 2.1 Allmänt om ledningsrätt).  
 
3.3.18 Prövningen i förrättningarna  

Prövningen är i förrättningarna i många fall helt kortfattad, det vill säga det konstateras 
i bara att paragraferna 6 – 12 §§ i ledningsrättslagen är uppfyllda. I några fall är 
prövningen dock utförligare.  
 
I lokaliseringsprövningen, LL 6 §, ska prövas om det finns en bättre placering för 
anläggningen, se avsnitt 2.5 Prövningen i ledningsrättslagen. Till stöd för detta brukar 
i prövningen framföras det underlag operatören skickat in om utredning av placering 
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av anläggningen, eller uttalanden som operatören gör unders sammanträdet om att den 
aktuella lokaliseringen är den mest lämpliga. Normalt finns redan ett bygglov när 
förrättningen inleds, det vill säga operatören har redan planerat för och investerat i en 
viss lokalisering. Ibland har bygglovsprocessen varit långdragen, med överklaganden 
och domstolsprocess, och det kan därför finnas en motvilja mot att starta om med en 
ny lokalisering. I akt 0767-06/21 säger t. ex. operatörens utsände unders sammanträdet 
”Laurin påpekar att det läge man fått bygglov för studerats noga och befunnits 
lämpligt. Ett nytt läge innebär att all prövning måste göras om. Det har redan dragit 
ut på tiden, varför ärendet nu brådskar.” 
 
Andra invändningar som är vanliga bland fastighetsägaren handlar som nämnt under 
avsnitt 3.3.9 Varför har fastighetsägaren varit emot upplåtelsen? om oro för strålning. 
I den mån detta kommenteras i förrättningarna brukar förrättningslantmätaren enbart 
konstatera att strålning avtar snabbt med ökat avstånd och att det därför inte finns någon 
strålningsrisk. Ibland hänvisas till bygglovet. I bygglovet konstaterar man dock i ett fall 
att strålning inte ska prövas heller i bygglov utan av andra statliga myndigheter: 
”frågan om eventuell strålning från antenner, placerade i masten behandlas inte av 
miljö- och byggnadsnämnden utan hänskjuts till andra statliga myndigheter” 
(0484-09/11)  
 
Källan för den tekniska informationen, t. ex. hur strålning avtar och var strålningen blir 
som störst är ofta operatörerna, vars information sedan ofta används i protokollet som 
skäl till ledningsbeslut. Generellt lämnas ofta förslag på lokaliseringsprövning, 
ändamålprövningen samt redogörelse för de radiotekniska förutsättningar, alternativa 
placeringar som avfärdats m. m. in av operatörerna i samband med förrättningen (t. ex. 
1290K-1005).  
 
Ett exempel på en grundlig prövning, där de frågor fastighetsägaren lyft fram bemöts 
noggrant och utförligt, finns i förrättning 0484-09/11. Här bemöter också 
förrättningslantmätaren den generella ovilja mot inskränkningar på egen mark som 
fastighetsägare ibland framfört som argument mot ledningsrättsupplåtelser, se avsnitt 
3.3.9 Varför har fastighetsägaren varit emot upplåtelsen? Varför alternativa 
lokaliseringar avfärdats redogörs också för, och avvägningen mellan enskilda intressen 
och det allmänna intresset för utbyggnad av telenät tydliggörs. Prövningen citeras i sin 
helhet, som ett exempel:  
 
”Ledningen är avsedd för allmänt telekommunikationsändamål och uppfyller kraven 
på beskaffenhet och ändamål enligt 2 §.  
 
Svenska UMTS-nät AB bedriver utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonnät, 
det så kallade 3G nätet. För att uppnå den kapacitet i nätet som licensvillkoren 
föreskriver behöver bolaget uppföra en mast i området.  
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Ägarna till Kjulaby 1:9 och 8:1, Ingvor och Holger Johansson motsätter sig en 
ledningsrätt på platsen eftersom de vill ha marken orörd. De anser att mastens stag 
stör avveckling och att masten förstör ett viktigt utflyktsmål. 
  
Diskussion och prövning av alternativa placeringar har genomförts före och efter 
förrättningens påbörjande. Förutom stationsplatsen har placeringar på Kjula 
vattentorn, i närheten av vattentornet samt en placering i ett nedlagt grustag prövats. 
Det har visat sig olämpliga på grund av att vattentornet inte klarar av en mast, att det 
finns fornlämningar i närheten av vattentornet samt att en placering i grustaget inte 
ger godtagbart radiotäckningsresultat. Stationsplatsen ligger inom ett område som är 
av riksintresse för kulturminnesvård vilket begränsat antalet placeringsalternativ. 
Länsstyrelsen har efter platsbesök 2006-06-14 bedömt att stationsplatsen är den 
lämpligaste i området. Enligt förarbeten behöver sökanden inte visa att det är uteslutet 
att placera anläggningen på annan plats. Det räcker att särskilda skäl talar för 
placeringen. Lämpligare alternativ för ledningsdragningen saknas.  
 
Enligt PR1 skadas inte masttagen om ett träd faller på dem vid normal hantering. 
Ledningshavaren har även erbjudit sig att avverka utan kostnad för markägaren. Mot 
bakgrund till detta utgör mastens placering inte något betydande hinder för möjlighet 
till avverkning. Undertecknad har ingen anledning att betvivla uppgifterna från Statens 
Strålskyddsinstitut om att strålning i närheten av masten kommer att understiga 
uppsatta gränsvärden. Ett uppförande av en telemast på stationsplatsen är därför ur 
hälsosynpunkt inget hinder för att området ska kunna fortsätta användas som 
utflyktsmål. Det torde vara de flesta markägarens önskan att deras fastigheter ska 
lämnas orörda från belastning av anläggningar av allmänt intresse. Ingvor och Holger 
Johanssons vilja att deras fastighet ska lämnas orörd ska inte negligeras. Denna måste 
emellertid ställas mot det allmänna behovet av hög kapacitet i tredje generationens 
mobiltelefonnät som idag tjänar många viktiga samhällsfunktioner. I detta fall anser 
undertecknad att allmänhetens behov överväger det enskilda.  
 
Fördelarna med ledningsrättsupplåtelsen överväger nackdelarna med den (6 § LL).  
 
Ledningsrätten står inte i strid mot vad som av säkerhetsskäl är särskilt föreskrivet för 
att ledningen ska få dras fram 7 § LL).  
Samråd har skett med Försvarsmakten och Lutfartsveket vilka inte haft något att erinra 
mot ledningsrättsåtgärden (aktbilaga C, D). Stationsplatsen ligger inom riksintresse 
för kulturmiljön enligt 3 kap 6 § MB. Länsstyrelsen i Södermanlands län har i samråd 
bedömt att dessa intressen inte påtagligt påverkas av upplåtelsen (aktbilaga B) (8 § 
LL).  
 
Upplåtelsen sker utanför detaljplanelagt område. Samråd har skett med Eskilstuna 
kommun som inte haft någon erinran om upplåtelsen. Upplåtelsen försvårar inte 
områdets ändamålsenliga användning, föranleder inte olämplig bebyggelse och 
motverkar inte lämplig planläggning av området (9 §).  



Ledningsrätt för mobilmast 
 

 

75 
 

 
Upplåtelsen är till övervägande nytta från allmän synpunkt (10 § LL).  
 
Att utrymme tas i anspråk medför inte synnerligt men för någon av fastigheterna. 
Utrymme får därför tas i anspråk /12 § första stycket LL).” 
 
3.3.19 Prövning av LL  2 § 2 st. 

Tillämpligheten av ledningsrättslagen på specifikt basstationer behandlas eller nämns 
normalt inte i förrättningarna, men alla förrättningar äger ju dock rum efter 
lagändringen år 2004 när rättsläget varit tydligt i detta avseende. I två av förrättningarna 
hänvisas specifikt till att anläggningen är en sådan som avses i LL 2 § 2 st. I 5 
förrättningar sker ingen specifik lagrumshänvisning men man skriver att anläggningen 
likställs med ledning, eller någon liknande formulering med samma innebörd. I 5 andra 
förrättningar nämns att upplåtelsen är möjlig efter lagändringen år 2004, medan 
ytterligare 2 förrättningar enbart hänvisar till LL 2 § i sin helhet. I resterande 31 
förrättningar nämns ingenting som kan avse eller inkludera LL 2 § 2 st. Normalt 
kommenteras istället bara att ledningen är sådan som avses i 2 § 1 st. 1 p. Ofta nämns 
också att anordningar ska ses som ledning enligt LL 3 §.  Vanligt är att man skriver 
något i stil med, som t. ex i förrättning 1980K-2004/176:  "anläggningen ingår i ett 
telekommunikationssystem för allmänt ändamål (2§ första stycket punkt 1 
Ledningsrättslagen). Den utrustning som ingår i telestationen är för ledningarna 
erforderliga anordningar, 3 § Ledningsrättslagen" 
 
3.3.20 Hade upplåtelsen varit möjlig innan år 2004? 

Huruvida anläggningen endast är kopplad till resterande nät via radiolänk, eller om den 
är sammanbunden med fysiska ledningar, har endast i något fall framgått direkt ur 
förrättningsakten. Med hjälp av fastighetsregistret och registerkarta kan man dock 
försöka se om det finns någon rätt (ledningsrätt eller inskriven frivillig upplåtelseform) 
för teleledning i närområdet.  I 26 av de 42 förrättningarna har inte något som tyder på 
att anläggningen är direkt kopplad till det fysiska nätet kunnat hittas. Det skulle alltså 
betyda att 62 % av förrättningarna inte hade varit möjliga att genomföra utan 
lagändringen år 2004.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Hur många ledningsrätter för basstationer har bildats?  

Hur många upplåtelser med ledningsrätt för basstationer som skett har inte kunnat 
besvaras med säkerhet, men som kommenterat i avsnitt 3.3.2. Antal förrättningar och 
registrering kan man gissa att antalet upplåtelser ligger i storleksordningen kring det 
dubbla antalet, gentemot det antal som behandlas i undersökningen (42 master, en 
teknikbod). Att enbart tre upplåtelser har gällt antenner på hustak eller fasader säger 
dock kanske mindre om det egentliga antalet antenner eftersom det varit svårare att 
identifiera antennupplåtelser med den använda metoden. 
 
Som redogörs för i teoridelen, i avsnitt 2.11 För vilka ledningar kan ledningsrätt 
upplåtas? var basstationer möjliga att upplåta även innan lagändringen år 2004, så 
länge de kunde upplåtas som tillbehör enligt LL 3 § till en vanlig, fysisk ledning, men 
inte om de enbart hade kontakt med resterande nät genom radiolänk. En del av de 46 
förrättningar som redogjorts för i denna uppsats hade alltså kunnat bildas även utan 
lagändringen år 2004. Som framgår i undersökningsdelen (se avsnitt 3.3.20 Hade 
upplåtelsen varit möjlig innan år 2004?) har generellt inte stått i klartext i 
förräntningstakterna om det rör sig om anläggningar som är kopplade till det fysiska 
ledningsnätet eller inte, men åtminstone 26 förrättningar har bedömts vara sådana att 
de inte skulle kunna ha upplåtits utan den lagändring som genomfördes år 2004. Utan 
att säkert kunna uttala vilket antal ledningsrätter för basstationer som möjliggjorts av 
lagändringen år 2004 kan man ändå konstatera att det inte tycks röra sig om något stort 
antal, sett till att möjligheten funnits i 12 års tid (år 2004 –  2016). Jämför man med det 
tidigare alternativet för tvångsvis markåtkomst för basstationer, expropriation, vilket 
knappt förekommit, om det över huvud skett för det aktuella ändamålet (se avsnitt 
2.10.5 Expropriation) så framstår kanske antalet inrättade ledningsrätter som högre, 
jämförelsevis.  
 
En effekt av lagstiftningen som inte syns i antal upplåtna ledningsrätter kan ju också 
finnas i att frivilliga överenskommelser lättare kunnat ingås på grund av hotet om att 
det är möjligt att ianspråkta marken med tvång, i synnerhet när ersättningen brukar vara 
betydligt lägre än vad som erbjuds vid frivilliga upplåtelser (och upplåtelsetiden 
dessutom evig).   
 
Samtliga av de förrättningar som sökts på grund av att man inte kunnat enas om 
ersättningsbeloppens storlek (tio st.) har som tidigare nämnts sökts innan domen NJA 
2008 s 510 då ersättningsnivåerna fastslogs till förhållandevis mycket låga belopp (se 
avsnitt 2. 9 Ersättning vid ledningsrätt för basstationer). Detta bör bero på att det efter 
domstolsutslaget finns stora ekonomiska incitament för parterna i att komma överens. 
Operatörerna bör generellt ha stor ekonomisk fördel av att nå en överenskommelse 
istället för att söka ledningsrätt, på grund av förrättningskostnader, kostnader för 
tidsåtgång och kostnader för försenat uppförande (både av att genomföra ledningsrätt 
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och eventuell även driva processen i domstol). Eftersom ersättningsnivåerna är mycket 
låga efter domen år 2008, ofta bara motsvarande några tusen kronor (som nämnt under 
avsnitt 2.9 Ersättning vid ledningsrätt för basstationer motsvarar de ofta ett skogs- eller 
betesmarkspris) så bör efter domen finnas ett mycket stort förhandlingsutrymme mellan 
operatör och fastighetsägare. Innan NJA 2008 s 510, då ersättningarna var mycket 
högre, var förhandlingsutrymmet betydligt mindre. Tydligare riktlinjer för 
ersättningsbedömningen lär även generellt leda till att man inte lika ofta hamnar i 
konflikt.  
 
Det kan även tänkas att operatören värderar en god relation med fastighetsägaren och 
andra närboende. Att operatörer ibland varit beredda att ingå överenskommelser om 
ersättningsnivåer även mycket sent i förrättningen (se avsnitt 3.3.10 Ersättning), efter 
att förrättningslantmätaren redan beslutat om att upplåtelsen ska beviljas, tyder på att 
ersättningsnivåerna har liten betydelse för operatören, när de fortfarande ligger i 
närområdet av dagens låga nivåer.  
 
4.2 Varför väljer man ledningsrätt för en basstation? 

Som redogjort för i undersökningen är det absolut vanligaste orsaken att en operatör 
väljer ledningsrätt tvångsmöjligheten: i 67 % av förrättningarna har man försökt 
komma överens med markägaren utan att lyckas, i 24 % finns andra orsaker (i 
resterande fall framgår inte tydligt varför man sökt). 
 
Det är egentligen bara i en förrättning där man tydligt pekar ut möjligheten till en 
säkrare upplåtelseform som huvudorsak till att söka ledningsrätt (även om man 
kortfattat hänvisar till att ”säkra rätten” i en annan förrättning). Denna förrättning kan 
dessutom ses som i det närmaste ett specialfall eftersom det, som nämnts i 
undersökningsdelen, rör en anläggning som utpekats som särskilt skyddsvärd och 
viktig för landet: SVT:s radio- och tevestation i Kiruna. Det starkare sakrättsliga skydd 
som ledningsrätt erbjuder jämfört med arrende och andra frivilliga upplåtelseformer, 
vilket också framfördes som ett motiv till lagändringen år 2004 (se avsnitt 2.4 
Lagändring: ledningsrätt för basstationer, införande och motiv), tycks alltså vara av 
måttligt intresse för operatörerna.  Även om en frivillig markupplåtelse är sämre 
skyddad också vid det antagligen förhållandevis vanliga scenariot att det kan sägas upp 
av fastighetsägaren finns ju dock alltid möjligheten säkra upplåtelsen då, genom att 
söka ledningsrätt om detta inträffar, något som också skett i flera av de redovisade 
förrättningarna (se avsnitt 3.3.12 Ledningsrätt för befintliga anläggning).  Därför 
kanske inte operatörerna anser det motiverat att från start söka ledningsrätt enbart för 
att nå ett få ett bättre skydd vid mer ovanliga scenarion, såsom exekutiv försäljning. 
Vid överlåtelse och fastighetsreglering, som också de nämns i propositionen, är ju även 
ett arrende normalt skyddat.  
 
En tredje orsak som framkommer som svar på frågan varför operatören ansökt om 
ledningsrätt är valet att omvandla alla frivilliga upplåtelseformer till ledningsrätter för 
att rationalisera förvaltandet, genom att ha samma upplåtelseform överallt.  Även om 
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det varit motivet i flera förrättningar (sju st.) är det samma operatör (TeliaSonera) som 
sökt ledningsrätt i samtliga av dessa fall. Ingen annan operatör tycks alltså ha ansett en 
sådan åtgärd motiverad.  
 
4.3 Beskrivningen av anläggningarna  

I två av de förrättningar som nämnts ovan, där operatören sökt ledningsrätt för att 
rationalisera förvaltandet, uppstod konflikt kring att operatören önskade få möjlighet 
att förändra anläggningen efter framtida behov, exempelvis kunna höja masten (se 
avsnitt 3.3.14 Möjlighet till framtida förändringar av anläggningarna?). Detta har som 
redogjort för i undersökningen stött på motstånd hos de respektive 
förrättningslantmätarna, då man från detta håll ansett det tveksamt eller inte alls görbart 
att låta en ledningsrättsupplåtelse innehålla möjlighet till framtida förändringar av 
anläggningen. Att förrättningslantmätarna har varit skeptiska till att lämna öppet för 
framtida förändringar kan också anses ha stöd i fallet HovR 1232-11 (se avsnitt 2.1 
Allmänt om ledningsrätt), där ett ledningsrättsbeslut som innehöll möjlighet att i 
framtiden flytta ledningar m.m. med stöd av överenskommelse inte ansågs förenligt 
med ledningsrättslagen.   Att inte få möjlighet att ändra anläggningarna har i de 
undersökta förrättningarna gett upphov till missnöje hos operatöreren. Med tanke på 
detta missnöje kanske den aktuella operatören vid beslutet att omvandla alla frivilliga 
upplåtelser inte helt hade tagit i beaktande de begränsningar i flexibilitet ledningsrätt 
har jämfört med de frivilliga upplåtelseformerna?  
 
De tveksamheter kring vilka förändringar av en anläggning som är tillåtna att göra inom 
upplåtelsens ramar kan också relateras till de ofta ej så utförliga beskrivningarna av 
anläggningens utformning. Exempelvis anses det i ovan nämnda fall inte lämpligt att 
låta operatören få ändra mastens höjd, men i drygt hälften av mastupplåtelserna 
specificeras ingen höjd, och även i övrigt är ofta beskrivningen ospecifik och refererar 
bara till en basstation med erforderliga anläggningar (se avsnitt 3.3.13 Beskrivningen 
av anläggningarna i förrättningsakten). Bygglovet är säkert betydligt mer detaljerat, 
men om det inte kan anses tillåtet att ändra mastens höjd inom ramarna för en 
ledningsrättsupplåtelse kan det ändå tyckas märkligt att man ofta inte bedömer det 
motiverat att alls specificera någon höjd. Som nämnt i undersökningen gällande 
andrahandsupplåtelse (3.3.17 Andrahandsupplåtelse) är även dessa formuleringar mer 
ospecifika än vad lantmäteriet rekommenderar, då det inte i någon förrättning anges det 
antal andrahandsupplåtelser som ska vara tillåtna (och endast i ett fall tydligt anges att 
de ska vara flera). Förrättningarna kanske är fritt formulerade för att undvika att 
begränsa operatörernas handlingsutrymme. Dock blir ju effekten av inskränkningen för 
fastighetsägaren mer diffus, vilket skulle kunna ses som olämpligt när det rör en 
tvångsupplåtelse.  
 
4.4 Konflikter och prövning 

Prövningen i ledningsrättsförrättningarna är ofta mycket kortfattad, som kommenterat 
i undersökningen (se avsnitt 3.3.18 Prövningen i förrättningarna).  I den mån villkoren 
för upplåtelse diskuteras sker detta i hög grad baserat på operatörernas uppgifter: 
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inskickat material med förslag på exempelvis lokaliseringsprövning och 
säkerhetsfrågor samt kommentarer som operatören gör på sammanträdet. Rimligen är 
det ofta svårt för en förrättningslantmätare att avgöra hur viktig den aktuella 
lokaliseringen är för att uppfylla täckningskrav m.m. Även fastighetsägarens rädsla för 
strålning bemöts ofta med besked direkt från operatören om att stålningen är ofarlig, 
vilket också rimligen är en mycket svår fråga för en förrättningslantmätare att göra egna 
bedömningar i. Det kan diskuteras vilken funktion en prövning fyller när den mest utgår 
från operatörens eget material?   
 
Prövningen kan dock också ses i ljuset av vilken typ av frågor som ofta lyfts fram av 
belastad fastighets ägare. Ledningsrätt för basstationer söks alltså normalt på grund av 
att operatören och markägaren inte kan få till stånd en frivillig upplåtelse. Vilka 
intressekonflikter som legat till grund för att man inte kunnat komma överens redovisas 
under 3.3.9 Varför har fastighetsägaren varit emot en upplåtelse? i undersökningen. I 
sammanlagt närmare hälften av fallen (45 %) är fastighetsägaren, antingen en 
privatperson eller en hyresvärd, emot att en upplåtelse alls sker, av orsaker som 
kategoriserats som konflikter kopplade till de närboendes intressen. Det vill säga oro 
främst för strålning, och även förfulning och minskade fastighetsvärden eller lägre 
hyresintäkter. En gemensam nämnare för den typen av intressekonflikter är att de inte 
nödvändigtvis är direkt kopplade till att masten placeras på ens egen mark. Förfulning 
drabbar ju inte enbart den fastighet som masten belastar, eller ens nödvändigtvis i högst 
grad den fastigheten, utan drabbar alla som råkar ha masten inom synhåll. Utan att gå 
djupare in på ämnet räckvidden för eventuell hälsofarlig strålning kan konsternas att 
den farliga strålningen visserligen ofta uppges ha en mycket kort räckvidd och inte 
utgöra ett problem, utom i anläggningens omedelbara närhet, men att räckvidden för 
oron för sådan strålning ändå tycks vara betydligt längre. Oro för strålning bygger ju 
också normalt på att uppgifter om strålningens spridning och gränsvärden ifrågasätts.  
Även åtminstone oron för strålning bör alltså kunna drabba grannar i ungefär lika hög 
grad som den belastade fastighetens ägare. Gällande de privata fastighetsägarna 
refererar dessa, som redovisat i undersökningsdelen, också ofta till grannarnas eller 
hela bygdens intressen när de motiverar varför de inte vill ha en mastupplåtelse på sin 
fastighet. Man vill inte samarbeta kring en upplåtelse eftersom man vill värna om de 
andra närboende och inte göra sig ovän med dessa.  Man kan argumentera för att dessa 
konflikter, om strålning främst, och även förfulning, prövas dåligt i en 
lantmäteriförrättning där bara fastighetsägaren är sakägare, och inte grannar eller andra 
närboende.  I fallen som studerats i denna uppsats har ju fastighetsägaren ofta 
sympatiserat med grannarnas oro (eller själv varit orolig), men i andra fall där ingen 
ledningsrättsförrättning blir nödvändig kan en frivillig överenskommelse om arrende 
eller hyra nås, och då givetvis utan någon förrättningsprövning. Prövningen av frågor 
som strålning och förfulning, som inte specifikt drabbar fastighetsägare utan alla 
närboende lika mycket, borde egentligen inte vara beroende av den aktuella 
fastighetsägaren lust att värna om sina grannars intressen.  
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Förrättningen inträffar ofta sent i utbyggnadsprocessen, efter bygglovet, och som 
kommenterat under avsnitt 3.3.18 Prövningen i förrättningarna finns ofta en motvilja 
hos operatören mot att i detta skede behöva starta om från början med en ny 
lokalisering. Inte sällan har tillståndsprocessen i de tvistiga ärendena varit långdragen, 
med överklaganden m.m., innan man lyckats få bygglov. Den goda effekt som en 
diskussion kring lokaliseringen ofta bör kunna ha, att man hittar en annan placering 
som är bättre för båda parter, eller bättre för en part utan att vara sämre för den andra, 
uteblir därför i viss mån. I endast en av förrättningarna byter operatören lokalisering 
under förrättningens gång, på förslag av förrättningslantmätaren, och trots att man 
redan fått bygglov för tidigare lokalisering som dock visar sig medföra besvär man inte 
var beredd på. Steget att byta lokalisering under förrättningsprocessen blir dock 
generellt antagligen stort, och genomförs därför kanske sällan, då den vid förrättningen 
aktuella lokaliseringen redan investerats stort i ifrån operatörens sida, i form av både 
tid och pengar. Även av denna anledning bedöms kanske inte en mer ingående prövning 
vara läglig, och undviks därför.  
 
Samtidigt finns en risk med att det av ledningsrättslagen framgår att diverse frågor ska 
prövas, och att fastighetsägaren utförligt och noggrant redogör för sina invändningar 
mot upplåtelsen på sammanträdet, men att de frågor fastighetsägaren anser allra 
viktigast (strålning m.m.) sedan knappt bemöts i skälen till förrättningsbeslutet, eller 
enbart bemöts med en kommentar citerad från operatören. Det bör kunna skapa misstro 
hos fastighetsägaren, och skada det allmänna förtroendet för Lantmäteriet och andra 
myndigheter. Som kommenterat i avsnitt 2.5 Prövningen i ledningsrättslagen finns 
också krav både i fastighetsbildningslagen och förvaltningslagen, liksom i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, på att skälen till de beslut som 
myndigheten tar ska framgå.  Visserligen kan detta frångås om en motivering anses 
överflödig, men med hänsyn till fastighetsägarnas ofta starka intresse av att ingen 
upplåtelse ska ske borde sällan en motivering kunna avfärdas som överflödig.  
 
Det kan dock kommenteras att vid upplåtelser av antenner på hustak och fasader tycks 
både prövningen och förrättningsprocessen i övrigt vara mer ingående. Mer detaljerade 
frågor lyfts och diskuteras på sammanträdet och prövningen är mer utförlig, som 
redogjort för i undersökningsdelen (se avsnitt 3.3.16 Speciellt om antenner).  För 
antennupplåtelser, till skillnad från många mastupplåtelser, fortsätter de ianspråktagna 
utrymmen rimligen ofta ha även andra funktioner för fastighetsägaren, exempelvis egna 
ledningsplaceringar, eller helt enkelt tak / väggar som måste skötas. Värdet för det 
ianspråktagna utrymmet är givetvis också generellt betydligt högre. Det kanske därför 
anses mer motiverat att formulera specifika beskrivningar av anläggningarna och 
utrymmena som ianspråktas och även utföra mer ingående utredningsarbete och 
prövning från Lantmäteriets sida. Förrättningsprocessen kanske också fyller en större 
funktion för parterna när konkurrerande intressen hanteras.  
 
I en relativt stor andel av förrättningarna, 28 %, är kommunen fastighetsägare. Att det 
är vanligt att kommunen är motpart bör givetvis åtminstone delvis bero på att det finns 
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intresse för att upplåta ledningsrätter i kommunal mark, ofta allmän platsmark så som 
park eller liknande. Att operatören inte lyckats komma överens med operatören har i 
flera fall berott på att man inte varit överens om ersättningen (4 fall), främst när 
rättsläget var oklart. När det finns stora variationer i vad som anses vara en rimlig 
ersättning eller avgift för en markupplåtelse kanske kommuner tenderar att vara en 
extra svår förhandlingspart om de är oroliga att fatta beslut som kan få kritik? I övrigt 
tycks kommuner av operatörer ansetts vara en lite krångligare motpart, då de 
exempelvis gett blandade besked från olika kommunala nämnder, uppgett sig känna 
osäkerhet kring hur mastupplåtelser ska behandlas eller enligt operatören varit svår att 
ens få tag på.    
 
4.5 För vilka anläggningar kan man få ledningsrätt?  

I teoridelen, i avsnittet 2.11 för vilka ledningar kan ledningsrätt upplåtas? redogörs för 
rättsfall och förarbeten av betydelse för tolkningen av vad som ingår i 
ledningsbegreppet enligt LL 2 § eller utgör tillbehör enligt LL 3 §, och vilken betydelse 
detta har för möjligheten att upplåta ledningsrätt för olika typer av anläggningar. Som 
kommenterat i avsnitt 3.3.18 Prövningen av LL 2 § 2 st. har förrättningarna inte gått 
närmare in på frågan, men så är de också upplåtna efter det att ledningsrätt för 
basstation tveklöst är möjligt.  
 
Utifrån de förarbeten och rättsfall som redogörs för i nämnda avsnitt är enligt min 
tolkning rättsläget dock fortfarande delvis motstridigt. Ledningsrätt för bara ett 
tillbehör, så att tillbehöret enligt LL 3 § (t. ex. teknikboden) placeras i en ledningsrätt 
medan ledningen enligt LL 2 § (t. ex. masten) skyddas av en mer tillfällig 
upplåtelseform prövas aldrig i NJA 2013 N3. Upplägget var inte godtagbart enligt 
RH 2009:88 (samt hovrättsdomen i NJA 2013 N3). Däremot godkändes det i 
HovR 1946-02, som ju dock är från innan lagändringen år 2004, och kanske hade inte 
behovet av uppdelning ansetts lika stort om alternativet andrahandsupplåtelse hade 
funnits. I SOU 2002:83 tycks man också, som konstaterat i avsnitt 2.11.5 SOU 2002:83, 
utgå från att ledningsrätt för enbart ett tillbehör kan upplåtas. Enligt min tolkning av 
prop. 2003/04:136 tycks man däremot utgå från att upplägget inte är möjligt, så som 
resonerat i avsnitt 2.11.6 Prop. 2003/04:136. 
 
En uppdelning av en anläggning där ett tillbehör (t. ex. en teknikbod) placeras i en 
ledningsrättsupplåtelse och ledningen (t. ex. en mobilmast) placeras i en annan 
ledningsrättsupplåtelse godkändes i NJA 2013 N3 samt i HovR 1946-02 (varav 
hovrättsfallet ju dock är från innan lagändringen år 2004). Mot upplägget bör inte heller 
finnas något hinder om man anser att ledningsrätt kan upplåtas för enbart ett tillbehör 
enligt LL 3 §, så som man i flera fall gjort, enligt ovan redogjort för.   
 
4.6 Finns behov av att ändra reglerna? 

Utifrån de olika motstridiga tolkningar av vilka anläggningar som kan upplåtas med 
ledningsrätt enligt LL 2 § och LL 3 § som förekommit både innan och efter 
lagändringen, se genomgången i avsnitt 2.11 för vilka ledningar kan ledningsrätt 
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upplåtas? och även diskussion ovan, kan kanske finnas ett behov av att förtydliga 
lagtexten. Kanske inte med en uppräkning av exempel på tillbehör, utan snarare med 
en specificering av vad det innebär för möjligheten att upplåta ledningsrätt att något 
utgör ett tillbehör enligt LL 3 §. 
 
Det skulle också kunna vara motiverat med mer specifika beskrivningar av 
anläggningar så som basstationer, eftersom diffusa beskrivningar av anläggningarnas 
utförande lämnar mer oklarhet inför hur mycket anläggningarna kan ändras och om 
belastningen kan bli större än den är idag i framtiden, något som kan anses olämpligt i 
synnerhet när mark ianspråktas tvångsvis. 
 
Som resonerat ovan angående prövningen, som ofta tycks väldigt kortfattad i 
bemötandet av de frågor fastighetsägaren anser allra viktigast (strålning och sjunkande 
fastighetsvärden), så är detta visserligen kanske föreståligt, men bör ändå kunna skapa 
lägre förtroende hos fastighetsägare och allmänheten, gentemot Lantmäteriet. Därför 
vore det kanske bra om man förtydligade när i en utbyggnadprocess risk för strålning 
ska prövas, och sen med hänvisning till den redan genomförda prövningen avstår från 
den ändå i min mening rätt innehållslösa prövningen i lantmäteriförrättningen.  
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5 Slutsatser  

42 förrättningar för mobilmaster har identifierats (upplåtna mellan år 2004 och 2016). 
Två förrättningar för antenner på hustak eller fasader har identifierats, samt 1 ensam 
teknikbod. Alla upplåtelser har inte identifierats. Gissningsvis rör det sig om i 
storleksordningen kring det dubbla antalet upplåtelser för mobilmaster, medan det för 
antennupplåtelserna är svårare att göra någon gissning kring antalet, då dessa varit 
svårare att identifiera. Några av upplåtelserna har innehållit flera anläggningar.  
 
I ca. två tredjedelar av förrättningarna har operatören valt att ansöka om ledningsrätt på 
grund av att man inte kunnat komma överens, trots att man försökt få en frivillig 
upplåtelse till stånd. Den vanligaste orsaken till att operatören använt ledningsrätt har 
alltså varit att man vill utnyttja tvångsmöjligheten. I de förrättningar där andra orsaker 
till ansökan framförts har det i flera fall rört en operatör som vill använda ledningsrätt 
på grund av förvaltningsmässiga fördelar, dock har ingen annan operatör visat intresse 
för detta. Endast i ett eller två fall har säkerhet (ledningsrättens bättre sakrättsliga 
skydd, att upplåtelsetiden är evig m.m.) angetts som huvudorsak till valet av 
ledningsrätt som upplåtelseform.  
 
Att man inte lyckades enas operatör och fastighetsägare emellan berodde tidigare ofta 
på att man hade mycket skilda idéer om ersättningens storlek. Efter NJA 2008 s 510 
som klargjorde rättsläget i frågan, till fastighetsägarnas nackdel (se avsnitt 2.9 
Ersättning vid ledningsrätt för basstationer), har ersättningskonflikterna i princip 
försvunnit. Utöver ersättning handlar konflikterna ofta om frågor rörande basstationens 
inverkan på de närboende. Att man själv, grannar, eller ens hyresgäster inte vill bo nära 
en anläggning som genererar stålning, och också att man har invändningar mot 
förfulning och sjunkande fastighetsvärden eller minskade hyresintäkter. Stålning m.m. 
prövas normalt inte särskilt ingående i förrättningarna, utan nämns ibland inte ens, eller 
så hänvisas till att strålning är ofarligt enligt operatörens uppgifter.  Att diskutera 
alternativa lokaliseringar för anläggningen tycks ofta finnas ett stort motstånd mot från 
operatörens sida, eftersom aktuell lokalisering redan har investerats mycket i, i form av 
bygglov m.m. 
 
Det tydligast framförda motivet till lagändringen år 2004, att underlätta för 
utbyggnaden, bör ha uppfyllts åtminstone i viss utsträckning då mark kunnat ianspråkta 
tvångsvis när förhandlingar inte lyckats nå fram till några frivilliga upplåtelser. Även 
om antalet förrättningar för basstationer kanske inte kan ses som jättehögt, är det ändå 
betydligt högre än den nästan obefintliga användningen av expropriation, den tidigare 
enda tillgängliga tvångsmöjligheten. Som kommenterat ovan tycks intresset däremot 
ytterst litet för de andra av ledningsrättens egenskaper som framförs i propositionen 
(Prop. 2003/04:136) som motiv till lagändringen år 2004, så som förbättrat sakrättsligt 
skydd och att upplåtelsetiden är evig.  
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Angående behov av ändring kommenteras i diskussionen att ledningsbegreppet och 
tillbehörsbegreppet i LL 2 – 3 §§ tycks vara svårtolkade och ge upphov till förvirring, 
och att lagen kanske kunde vara tydligare i detta avseende. Eftersom prövningen av 
frågor framförallt om strålning ofta läggs mycket tid och engagemang på under 
förrättningen från fastighetsägarens sida, men ofta knappt nämns när 
förrättningslantmätaren motiverar ledningsrättsbeslutet, vore det kanske bättre om 
frågorna inte alls skulle behöva prövas under förrättningar? 
 
Vilka anläggningar man kan upplåta ledningsrätt för gås igenom i avsnitt 2.11 För vilka 
ledningar kan ledningsrätt upplåtas? och diskuteras i avsnitt 4.5 För vilka 
anläggningar kan man få ledningsrätt. 
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29.9.2004	

1481K-
2005/25	

	
Kom

m
unal	

N
ej	

N
ej	

Ersättningskonflikt	
N
ej	

Ersättning	
N
ej	

1.10.2004	

1485K-
10/13	

	
Kom

m
unal	

N
ej	

N
ej	

Konflikt	m
ot	

kom
m
unens	planer	

Ingen	Ö
K	

Lokalisering,	
upplåtelseform

	
N
ej	

27.2.2014	

1498-295	
	

Företag	
Ja	

Servitut	
Säkra	rätten	

Ja	
Inget.	Ö

verens	
om

	allt.		
N
ej	

10.10.2007	

1499-434	
Teknik-
bod	

Företag	
N
ej	

-	
Ersättnings-	
konflikt	

N
ej	

Ersättningen	
N
ej	

30.9.2004	

1499-441	
	

Privat	
N
ej	

-	
Fä	helt	m

ot	
upplåtelsen		

Ingen	Ö
K	

U
pplåtelsen	

N
ej	

15.11.2004	

1880-
1200	

	
Privat	

N
ej	

N
ej	

Fä	helt	m
ot	

upplåtelse	
Ingen	Ö

K	
U
pplåtelsen	

N
ej	

24.5.2006	

1980K-
2004/176	

	
Privat	

N
ej	

-	
Fä	helt	m

ot	
upplåtelse	

?	
U
pplåtelse	

Ja	
8.10.2008	

1984-507	
Ja	

Företag	
N
ej	

	
Skydda	boende	

Ingen	Ö
K	

U
pplåtelsen		

N
ej	

28.2.2005	
2039-
3084	

	
Privat	

Ja	
Ja	

O
klart	

Ingen	Ö
K	

O
klart		

Ja	
30.10.2013	

2422-12/7	
	

Statlig	
Ja	

Ja	
O
m
strukturering	

(TeliaSonera)	
nej	

U
pplåtelseform

	
(vill	ha	kvar	
arrendet)		

Ja	
4.10.2012	

2560-
09/27	

	
Privat	

Ja	
Ja	

O
m
strukturering	

(TeliaSonera)	
Ja	

Inget,	överens	
om

	allt.		
Ja		

16.12.2009	

2582-07/1	
	

Företag	
Ja		

N
ej	

O
klart	(pga	

m
arkköp?)		

Ja	
Inget,	överens	
om

	allt.		
N
ej		

13.3.2007	



B1	
	

4	
	 2584-
13/26	

	
Statlig	

Ja	
Ja	

Säkra	rätten	
Ingen	Ö

K	
Inget,	verkar	
överens	om

	allt		
N
ej	

20.1.2016	

	


