
Ledningsrätt för mobilmaster 

År 2004 ändrades ledningsrättslagen så att mobilmaster kan upplåtas med ledningsrätt, en fråga med 

tidigare oklart rättsläge. Vissa frågetecken kvarstår fortfarande. I examensarbetet studeras de 

upplåtelser som skett sedan lagändringen.

En ändring i ledningsrättslagen år 2004 

möjliggjorde att mobilmaster och andra 

basstationer kan upplåtas med ledningsrätt, 

något som tidigare bara varit möjligt när masten 

upplåtits tillsammans med en vanlig ledning, i 

en gemensam ledningsrätt. Lagändringen 

syftade till att underlätta utbyggnaden av 

mobilmaster och liknande anläggningar.  

I examensarbetet kartläggs reglerna för 

upplåtelser av basstationer. Enligt 

ledningsrättslagen ska tillbehör anses ingå i 

ledning. Innan lagändringen kunde en 

mobilmast utgöra ett sådant tillbehör, till en 

vanlig ledning.  Efter lagändringen utgör 

mobilmasten istället en ledning i sig själv, i 

ledningsrättslagens mening, och exempelvis en 

teknikbod kan då utgöra tillbehör till masten 

och inkluderas i samma ledningsrätt. Men kan 

mobilmasten upplåtas i en ledningsrätt, och 

teknikboden i en annan? Ett intresse från 

operatörer har funnits för att dela upp 

anläggningar i flera ledningsrätter på detta sätt. 

Bland annat fallet NJA 2013 N3 pekar på att det 

inte finns några hinder, men i propositionen till 

lagändringen 2004, Prop. 2003/04:136, tycks 

man utgå från att upplägget inte är möjligt. Om 

masten istället är skyddad med exempelvis 

arrende, kan teknikboden så som tillbehör 

upplåtas i en egen ensam ledningsrätt? Inte 

enligt RH 2009:88. En identisk situation skulle 

ha prövats av HD, men operatören hann få 

ledningsrätt för även masten och frågan står 

obesvarad. Domen NJA 2004 s 336 tyder också 

på viss restriktivitet i vilka tolkningar man kan 

göra av lagens ledningsbegrepp motiverat med 

operatörers behov av praktiska lösningar. 

Rättsläget kan alltså sägas vara något 

motstridigt.  

I examensarbetet har 42 

ledningsrättsförrättningar gällande mobilmaster 

och antenner på hustak studeras. Två tredjedelar 

av förrättningarna har sökts först efter 

misslyckade försök att nå en frivillig 

överenskommelse. Den vanligaste orsaken till 

detta är att fastighetsägaren inte vill bo nära 

mobilmast eller antenner, främst av rädsla för 

strålning. Konflikterna om ersättning tycks 

däremot ha minskat kraftigt efter den 

klargörande domen NJA 2008 s 510, tydligt till 

fastighetsägarens nackdel i ersättningsfrågan.   

De invändningar fastighetsägaren ofta lagt 

mycket tid och energi på att framföra bemöts 

sällan mer än knapphändigt i förrättningen. 

Prövningarna är ofta mycket kortfattade, och i 

hög grad baserade på operatörens information. 

Kanske beroende på de för en 

förrättningslantmätare svårbedömda frågorna 

om strålning och operatörens behov av en 

specifik lokalisering. Oavsett orsak är det dock 

ett problem att för allmänheten viktiga frågor 

prövas så pass kortfattat.  
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