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1 Inledning 
Mobila kommunikationstjänster är fundamentala i dagens samhälle och mobiltelefoner används 

både för att kommunicera och för att surfa på internet. Många vill kunna använda dessa tjänster 

utan störningar oavsett var de befinner sig. Detta medför höga krav på täckning vilket leder till 

utbyggnad av telestationer, såsom master, torn och teknikbodar, för mobil kommunikation. 

Utbyggnaden av mobilnätet i Sverige drivs främst på kommersiell basis av fem olika 

operatörer.1  

 

För att säkra tillgång till marken som behövs för en telestation kan operatören söka ledningsrätt 

eftersom stationen räknas som ledning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) (LL) 2 § 2 st. 

Ledningsrätt kan upplåtas tvångsvis om det inte går att komma överens med markägaren, se LL 

12 §.2 Ett av villkoren för att få ledningsrätt är enligt LL 6 § att ändamålet lämpligen inte bör 

tillgodoses på annat sätt. Detta kallas lokaliseringsvillkoret och innebär att ledningsrätt för en 

telestation endast kan ges för den plats där den innebär minsta möjliga intrång samtidigt som 

ändamålet tillgodoses. 3  Lokaliseringsvillkoret används främst vid avvägning mellan 

motstående enskilda intressen eftersom de allmänna intressena oftast fångas upp av andra 

villkor i LL 7-10 §§.4 Markägarens intresse av att telestationen placeras där den medför minst 

intrång ska alltså ställas mot operatörens intresse av att välja den placering som ger bäst 

täckning och innebär lägst kostnad.  

 

Förutsättningarna för upplåtelse av ledningsrätt utreds av lantmäterimyndigheten enligt LL 19 

§. När det gäller telestationer ska lantmäterimyndigheten utreda om den plats som det söks 

ledningsrätt för är den som innebär minst intrång och samtidigt ger täckning för rätt område för 

att LL 6 § ska vara uppfylld. När lantmäterimyndigheten handlägger ärenden så tillämpas också 

förvaltningslagen (1986:223) (FL) vilket innebär att handläggningen ska ske så snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, FL 1 § och 7 §.  

 

Många olika faktorer påverkar var en telestation ska placeras och avancerad radioplanering 

krävs för att kunna avgöra vilka alternativ som är möjliga.5 För en telestation kan det vara 

                                                 
1 Ferngren, 2016, s. 7-9. Operatörer: HI3G Access AB (Tre), Netett Sverige AB (Net1), Tele2 Sverige AB 

(Tele2), Telenor Sverige AB (Telenor) och TeliaSonera AB (Telia). 
2 Prop. 2003/04:136 s. 14. 
3 Prop. 1973:157 s. 101. 
4 Prop. 1973:157 s. 132. 
5 Abdel Khalek et al., 2011, s. 1612. 
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svårare att bedöma behovet av att få tillgång till ett specifikt markområde jämfört med för en 

längre ledning som sträcker sig mellan två bestämda punkter. När utrymme behövs för en 

ledning som sträcker sig över många fastigheter finns till exempel risken att en av 

fastighetsägarna motsätter sig ledningen. I ett sådant fall är behovet av tillgång till utrymme på 

en specifik fastighet tydligt. En telestation kan däremot ofta placeras på en annan fastighet om 

en viss fastighetsägare motsätter sig ledningen. I vissa fall finns det dock bara en möjlig 

lokalisering för en telestation.6 Det kan alltså vara svårt att bedöma hur omfattande utredningen 

behöver vara för att kunna avgöra om lokaliseringsvillkoret i LL 6 § är uppfyllt.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur omfattande lantmäterimyndighetens 

utredningsskyldighet är vid lokaliseringsprövning för telestationer enligt LL 6 §.  

 

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vad är syftet med lokaliseringsvillkoret i LL 6 §? 

 Hur tillämpas lokaliseringsprövningen när det gäller ledningsrätt för telestationer? 

 Vad bör ingå i lantmäterimyndighetens utredning av lokaliseringen för en telestation för 

att uppfylla syftet på bästa möjliga sätt? 

 
1.2 Metod och material 

Den första frågeställningen besvaras genom att använda lagtext och förarbeten där bakgrunden 

till att lokaliseringsvillkoret infördes har beskrivits.  

 

För att ge en förståelse för vad som är viktigt att ha i åtanke vid placeringen av en ny telestation 

så beskrivs kortfattat hur en lämplig plats identifieras. Det saknas doktrin angående 

lokaliseringsprövningen inför ledningsrätt för telestationer. Därför används istället information 

om hur en operatör går tillväga för att hitta en lämplig plats. För detta används information från 

en utredning 7  angående samlokalisering för elektronisk kommunikation. Därefter beskrivs 

bestämmelser om samlokalisering i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) som 

kan påverka lokaliseringsprövningen för en telestation. Riktlinjer från kommuner angående 

lokalisering av telestationer används också för att ge en översikt över deras rekommendationer 

                                                 
6 Prop. 2003/04:136 s. 14. 
7 SOU 2005:97. 
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vid val av placering. För detta används riktlinjer från kommuner som har relevant information 

lättillgänglig i digitalt format.  

 

Praxis används för att undersöka hur lokaliseringsvillkoret tillämpas och besvara den andra 

frågeställningen. Lantmäterimyndighetens beslut angående ledningsrätt kallas ledningsbeslut 

och dokumentation angående förrättningen samlas i en förrättningsakt.8 Efter överklagan av 

ledningsbeslut så prövas ledningsrättsmål av Mark- och miljödomstolen (MMD), se LL 28 § 

och fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL) 15 kap. 1 §. Därefter kan de prövas av Mark- 

och miljööverdomstolen (MÖD) och med prövningstillstånd från MÖD kan mål som är av vikt 

för ledning av rättstillämpningen prövas av Högsta domstolen (HD), se LL 29 §, FBL 16-18 

kap. och lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 5 kap. 5 §.  

 

När det gäller lokaliseringsprövning för telestationer så saknas fall från HD. Därför används 

fall som berör lokaliseringsprövning för andra typer av ledningar för att utreda hur LL 6 § 

tolkas. Angående lokaliseringsprövning för telestationer så finns det främst rättsfall från MMD 

samt några få fall från MÖD och hovrätten. Praxis från senare år används för att utreda vad 

domstolen har ansett om lokaliseringsprövningarna. Rättsfallen delas upp i olika kategorier: 

”godkända lokaliseringar” när domstolen har kunnat avgöra om lokaliseringen varit lämplig 

och ”bristande lokaliseringsprövningar” för de fall där lantmäterimyndighetens utredning har 

ansetts otillräcklig. Två av rättsfallen hamnar i en egen kategori kallad ”övriga 

lämplighetsprövningar” på grund av att de inte passar in i ovanstående kategorier men ändå är 

intressanta när det gäller tillämpningen av LL 6 §. 

 

Förrättningsakterna som ligger bakom ledningsbesluten som är aktuella i rättsfallen studeras 

för att undersöka hur lantmäterimyndigheten har motiverat att lokaliseringsvillkoret är 

undersökt. 

 

Rättsfallen beskrivs sedan med fokus på lokaliseringsprövningen och frågan om ändamålet med 

ledningsrätten bör tillgodoses på annat sätt. Först beskrivs vilken typ av telestation det handlar 

om. Sedan beskrivs om lantmäteriet har ansett att LL 6 § är uppfylld och hur detta har motiverats 

                                                 
8 Lantmäteriet [www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/Forrattningsakter] 

2016-05-09. 

 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/1000956/1
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i ledningsbeslutet. Sedan anges vem som har överklagat och vad som har yrkats. Därefter 

beskrivs vad domstolen har nämnt angående telestationens lokalisering och hur ändamålet bör 

tillgodoses. Andra aspekter som tagits upp i rättsfallen, såsom ersättningens storlek, berörs inte 

i denna uppsats.  

 

För att besvara den sista frågeställningen och diskutera vad som bör ingå i 

lantmäterimyndighetens utredning vid lokaliseringsprövning för telestationer så utgår jag ifrån 

vad som framgår av syftet och tillämpningen av LL 6 §. Information om hur en lämplig plats 

för en telestation identifieras används också i diskussionen.  

 

2 Ledningsrätt och lokaliseringsvillkoret 
I detta avsnitt beskrivs syftet med ledningsrätt och villkoren för ledningsrätt med fokus på 

lokaliseringsvillkoret i LL 6 §. Lantmäterimyndighetens utredningsskyldighet vid 

ledningsrättsfrågor beskrivs också. 

 

2.1 Syftet med ledningsrätt 

Ledningsrätt innebär rätt att utnyttja ett utrymme inom en fastighet för en ledning, LL 1 §. En 

anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål, såsom en 

telestation, räknas som en ledning, LL 2 § 2 st.  

 

Syftet med ledningsrätt är att möjliggöra ett effektivt och säkert sätt att få tillgång till mark för 

ledningar.  För ledningshavaren finns det flera fördelar med ledningsrätt jämfört med anda 

upplåtelseformer. Ledningsrätten är obegränsad i tiden och följer med vid försäljning av 

fastigheten, till skillnad från ett nyttjanderättsavtal, se LL 35 § och jordabalken (JB) 2 kap. 1 § 

2 st., 7 kap. 5, 11 och 16 §§. Till skillnad från ett servitut så behöver ledningsrätt inte kopplas 

till en härskande fastighet, FBL 7 kap. 1 § 1 st. När det inte går att komma överens med 

markägaren om ett avtal så är ledningsrätt ett snabbare och billigare alternativ än expropriation.9 

 

2.2 Ledningsrätt för telestationer 

År 2004 infördes LL 2 § 2 st. där det framgår att det går att få ledningsrätt för telestationer utan 

fysisk förbindelse med ledning. Frågan hade tidigare varit omdiskuterad och syftet med 

lagändringen var att möjliggöra ett bra och effektivt sätt att få tillgång till mark för att bygga ut 

                                                 
9 Prop. 1973:157 s. 14. 
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telekommunikationsnäten. Målet med att främja utbyggnaden var att alla i Sverige skulle få 

tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer.10  

 

Enligt förarbeten bör möjligheten att ta utrymme för telestationer i anspråk mot 

fastighetsägarens vilja utnyttjas med stor försiktighet. Precis som vid andra 

ledningsrättsupplåtelser så bör lantmäterimyndigheten grunda ledningsbeslut på frivilliga 

uppgörelser när det är möjligt.11 

 

2.3 Villkor för ledningsrätt 

Villkoren för upplåtelse av ledningsrätt som finns i LL 6-10 §§ presenteras nedan.  

 

 Enligt LL 6 § får ledningsrätt inte upplåtas om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat 

sätt eller olägenheterna från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas 

genom den.  

 Om det finns säkerhetsföreskrifter för en ledning så får ledningsrätt inte upplåtas i strid mot 

dessa, LL 7 §.  

 Ledningsrätt får inte upplåtas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser, men mindre 

avvikelser kan göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, LL 8 § 1 st. I 

områden med naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser för användning av mark ska 

ledningsrätt upplåtas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas, LL 8 § 2 st. 

 I ett område med detaljplan får ledningsrätt inte upplåtas om det försvårar områdets 

ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse eller motverkar lämplig 

planläggning av området, LL 9 §. 

 Ledningsrätt får inte upplåtas om olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse, 

med undantag för om upplåtelsen är till övervägande nytta från allmän synpunkt, LL 10 §. 

 

2.4 Undantag från lokaliseringsvillkoret 

I vissa situationer behöver lokaliseringsprövningen enligt LL 6 § inte genomföras:  

 

 Vid överenskommelser med fastighetsägare och andra berörda sakägare så kan avsteg från LL 

6 § göras när det gäller enskilda intressen, LL 14 §.  

 LL 6 § ska inte tillämpas om det finns bestämmelser om ledningsrätt i en detaljplan och 

ledningsbeslut meddelas under planens genomförandetid, LL 6a §.  

                                                 
10 Prop. 2003/04:136 s. 13. 
11 Prop. 2003/04:136 s. 17, Prop. 1973:157 s. 86. 
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 Om det finns koncessionsbeslut för en ledning så gäller det utan hinder av villkoren i LL 6-10 

§§, se LL 11 §.  

 

2.5 Syftet med lokaliseringsvillkoret 

LL 6 § infördes för att en allmän behovs- och lämplighetsprövning ska göras innan sökanden 

får ta i anspråk mark på annans fastighet. 12  Syftet är att ledningsrätt ska upplåtas så att 

ledningens ändamål kan uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.13 

 

I praktiken används LL 6 § främst till skydd för motstående enskilda intressen eftersom det 

finns skydd för allmänna intressen i de övriga villkoren för ledningsrätt. I fall då villkoren i LL 

7-10 §§ ger utrymme för olika lösningar så kan även allmänna intressen såsom 

miljövårdssynpunkter skyddas genom bestämmelserna i LL 6 §.14 

 

Om det finns flera alternativ för att uppnå ändamålet med en ledning så ska i första hand det 

alternativ som vållar minst skada väljas.15 Sökanden har ingen ovillkorlig rätt att få tillgång till 

just det område som angivits i ansökan. Om det finns ett annat utrymme som också är lämpligt 

och som innebär mindre olägenhet för fastighetsägaren så bör detta alternativ väljas. Om den 

lokalisering som ansökan avser är den enda lämpliga så krävs att fördelarna med ledningen 

överväger olägenheterna för drabbade sakägare för att ledningsrätt ska kunna upplåtas. 16 

Förutom fastighetsägarens intressen så kan andra enskilda intressen också beaktas, till exempel 

väghållarens intressen om ledningen ligger vid en enskild väg.17 

 

LL 6 § har utformats efter expropriationslagen (1972:719) 2 kap. 12 § som innehåller ett 

motsvarande villkor för expropriation, d.v.s. expropriation ska inte genomföras om ändamålet 

lämpligen bör tillgodoses på annat sätt.18 För att få expropriationstillstånd ska sökanden visa 

särskilda skäl för den valda platsen men sökanden behöver inte visa att andra alternativ är 

uteslutna.19  I förarbeten till expropriationslagen anges angående 2 kap. 12 § att inte bara 

ekonomiska utan även ideella värden ska beaktas och detta tillämpas även för ledningsrätt.20  

                                                 
12 Prop. 1973:157 s. 131. 
13 Prop. 1973:157 s. 100. 
14 Prop. 1973:157 s. 132. 
15 Prop. 1973:157 s. 132. 
16 Prop. 1973:157 s. 101. 
17 Prop. 1973:157 s. 132. 
18 Prop. 1973:157 s. 131. 
19 Prop. 1972:109 s. 218. 
20 Prop. 1972:109 s. 219 och NJA 2013 s. 441, p. 12. 
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2.6 Lantmäterimyndighetens utredningsskyldighet 

Efter ansökan om ledningsrätt prövas frågan vid en förrättning som handläggs av 

lantmäterimyndighet, LL 1 § 1 st. och LL 5 §. 

 

Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för ledningsrätt och ansvara för de 

tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att genomföra upplåtelsen, LL 19 §. 

Myndigheten bör rådgöra med sakägare och vid behov samråda med andra berörda 

myndigheter, LL 19 § 1 st. Om ett tillstånd för en ledning är avgörande för att ledningsrätt ska 

kunna upplåtas så kan lantmäterimyndigheten förelägga sökanden att ansöka om tillstånd, LL 

19 § 2 st. För en telemast krävs till exempel bygglov enligt plan- och byggförordningen 

(2011:338) 6 kap. 1 § 5 p. 

 

Lantmäterimyndigheten ska göra en fullständig utredning om förutsättningarna för ledningsrätt. 

Utöver att pröva de legala villkoren ska myndigheten också ta ställning till de faktiska 

möjligheterna att utföra ledningsbygget och olika alternativ för det.21 Behovet av utredning 

varierar beroende på vilket material sökanden ger in i samband med ansökan. I fall då 

utredningsarbetet helt eller delvis redan är utfört så kan lantmätarens arbete begränsas till att 

kontrollera och komplettera sökandens utredning.22 

 

Motiven för lantmäterimyndighetens beslut ska dokumenteras, se LL 16 § och FBL 4 kap. 17 

§ 2 st. När beslutet går någon emot så ska de grunder som lett fram till beslutet redovisas så att 

den som berörs ska kunna förstå anledningen till beslutet, FL 20 §. 

 

En ledningsförrättning följer i stort sett samma förfarande som en 

fastighetsbildningsförrättning, se LL 16 § 1 st. som hänvisar till FBL 4 kap. 

Förrättningsförfarandet har utformats så att det ska vara snabbt och enkelt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. 23  Lantmäterimyndigheten ansvarar för att beakta sakägares 

rättsintressen även om sakägarna är frånvarande eller passiva under förrättningen.24 

 

                                                 
21 Prop. 1973:157 s. 145-146. 
22 Prop. 1973:157 s. 53. 
23 Prop. 1969:128 del B s. 13. 
24 Lantmäteriet, 2015 a, s. 242. 
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3 Lokalisering av telestationer 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur placeringen av en ny telestation väljs av en operatör. Sedan 

beskrivs hur en bygglovsprövning kan påverka lantmäterimyndighetens lokaliseringsprövning. 

Därefter beskrivs bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som kan påverka 

lokaliseringsprövningen för telestationer. Riktlinjer från kommuner angående lokalisering av 

telestationer med master beskrivs också. 

 

3.1 Placering av ny telestation 

När en operatör har identifierat ett behov av att etablera en ny telestation så undersöker 

operatören var telestationen ska placeras. Undersökningen görs med hjälp av en datamodell 

baserad på geografisk information. Modellen tar fram lämpliga placeringar för att uppnå så bra 

täckning som möjligt. Hur stort område som täcks av en telestation varierar beroende på bland 

annat terräng, vegetation, antalet användare, antennens höjd och signalernas frekvens. 

Tillsammans bildar en operatörs telestationer ett nät där användarna ska kunna förflytta sig 

mellan  olika telestationers täckningsområden utan störningar.25  

 

Utifrån de placeringar som modellen tar fram kan operatören sedan undersöka om det är möjligt 

att få bygglov för en telestation på platserna. Innan operatören ansöker om bygglov så är det 

vanligt att operatören kontaktar fastighetsägaren och de flesta upplåtelserna sker på frivillig 

väg.26 

 

3.2 Bygglov 

När bygglovsansökan prövas så tas hänsyn till enskilda och allmänna intressen enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL) 2 kap. 1 §. Prövningen syftar till att marken ska användas till det 

ändamål den är mest lämpad för, PBL 2 kap. 2 §. Bland annat ska hänsyn tas till människors 

hälsa och säkerhet enligt PBL 2 kap. 5 § 1 st. 1 p. När det gäller telemaster bedöms till exempel 

om strålningen de utger innebär en hälsorisk. I bedömningen används gränsvärden från 

strålsäkerhetsmyndigheten.27 

 

Om ledningsrätt söks för en telestation med beviljat bygglov så innebär det alltså att en del 

aspekter, såsom hälsorisker, redan har prövats. Lantmäterimyndigheten behöver då inte utreda 

                                                 
25 SOU 2005:97 s. 81 och 89-90. 
26 SOU 2005:97 s. 90. 
27 Bostadsutskottet 2003/04:BoU13 s. 8 och 12-13, SSMFS 2008:18 s. 2. 
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samma fråga i lokaliseringsprövningen. Däremot ska gränsvärdena från 

strålskyddsmyndigheten beaktas i lokaliseringsprövningen om bygglov ännu inte har beviljats 

för telestationen.28  

 

3.3 Samlokalisering 

En operatör kan vara skyldig att erbjuda utrymme för en annan operatör i en mast, så kallad 

samlokalisering, LEK 4 kap. 8 § 1 st. 5 p. Denna skyldighet kan åläggas en operatör som har 

ett betydande inflytande på marknaden, LEK 4 kap. 4 §, 8 kap. 7 §.  Andra operatörer kan också 

bli skyldiga att erbjuda samlokalisering om det är av betydelse för miljön eller den fysiska 

planeringen alternativt om det krävs för att skydda folkhälsa eller allmän säkerhet, LEK 4 kap. 

14 §. 

 

Ledningsrättslagen har anpassats till bestämmelserna i LEK genom att det sedan 2004 finns 

möjlighet för lantmäteriet att förordna om andrahandsupplåtelse i en ledningsrätt, se LL 11 a §. 

Ledningsrättshavaren har då rätt att låta någon annan använda en del av det upplåtna utrymmet. 

Samlokalisering i mobilmaster bidrar till ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen och färre 

störande inslag i landskapsbilden.29 

 

3.4 Kommunernas riktlinjer 

Många kommuner har upprättat riktlinjer för lokalisering av telestationer med master. 

Återkommande rekommendationer i dessa är att undvika nya master genom att använda 

befintliga byggnader eller anläggningar när det är möjligt.30 För att skydda landskapsbilden 

rekommenderas att master om möjligt placeras i industriområden, inom kraftledningsområden 

eller i skog hellre än på öppna områden.31 Master bör undvikas i rekreationsområden såsom 

parker.32 

 

4 Tillämpning av lokaliseringsvillkoret 
I detta avsnitt beskrivs hur lokaliseringsprövningen tillämpats i praxis. Först beskrivs hur 

lokaliseringsvillkoret i LL 6 § tolkats generellt och sedan hur det använts i fall angående 

telestationer.  

 

                                                 
28 Prop. 2003/04:136 s. 15. 
29 Prop. 2003/04:136 s. 20, SOU 2005:97 s. 20. 
30 Linköpings kommun, 2004, s. 18, Vårgårda kommun, 2002, s. 3, Örebro kommun, 2003, s. 7. 
31 Linköpings kommun, 2004, s. 18, Lomma kommun, 2001, s. 2, Vårgårda kommun, 2002, s. 3. 
32 Helsingborgs stad, 2015, s. 4. 
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4.1 Allmänt om lokaliseringsvillkoret 

”Om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt” i LL 6 § används inte bara vid val av 

olika lokaliseringar, även olika tekniska lösningar kan bli aktuella. Detta framkommer av ett 

rättsfall angående en befintlig högspänningsledning på skogsmark. Sökanden ville bredda 

ledningsgatan för att kunna skydda ledningen från träd. De tekniska alternativen som 

diskuterades var att leda ledningen högre upp ovanför trädtopparna alternativt gräva ner 

ledningen i marken, men sökanden accepterade inte dessa alternativ. Utgången blev att HD 

ansåg att det inte fanns förutsättningar för ledningsrätt på grund av att olägenheterna för boende 

i närheten som en bredare ledningsgata skulle medföra ansågs överväga vinsterna av den sökta 

ledningsrätten.33 

 

Alternativa upplåtelseformer ska inte vägas in i bedömningen av ”andra sätt” att tillgodose 

ändamålet med en ledningsrätt. Ledningsrätt är mer anpassat för att ledningshavaren ska kunna 

få en skyddad rätt att dra fram och bibehålla ledningar på annans mark än nyttjanderättsavtal 

och servitut. Ett grundläggande syfte med införandet av ledningsrättslagen var att den skulle 

kunna användas i stället för andra upplåtelseformer.34  

 

För sökanden är det oftast praktiskt och ekonomiskt att försöka komma överens med markägare 

innan ansökan om ledningsrätt. Ett försök till överenskommelse är inget krav för att ledningsrätt 

ska kunna upplåtas. Trots det så kan det finnas skäl för lantmäterimyndigheten att ta upp frågan 

med parterna under förrättningen för att underlätta processen. 35  När det gäller alternativa 

upplåtelseformer och försök till överenskommelser så kan en skillnad mellan 

ledningsrättsupplåtelse och expropriation noteras. Expropriation används bara när det inte finns 

några andra alternativ och möjligheten till överenskommelse ska undersökas innan 

expropriation.36 

 

När det gäller befintliga ledningar utan rätt att utnyttja marken så finns det olika inställningar 

till om lokaliseringsprövningen ska göras med eller utan hänsyn till den befintliga ledningen. I 

ett fall angående en telestation vars placering hade baserats på ett avtal som gått ut så beaktade 

domstolen ändå kostnaden för att flytta stationen. En flytt ansågs medföra mer olägenheter för 

                                                 
33 NJA 2013 s. 441. 
34 NJA 2013 s. 795. 
35 NJA 2013 s. 795. 
36 Prop. 1972:109 s. 218. 
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ledningshavaren än de olägenheter som den befintliga placeringen utgjorde för fastighetsägaren 

och därför uppläts ledningsrätt.37 I ett annat fall angående en befintlig va-ledning så bortsåg 

domstolen vid lokaliseringsprövningen från den befintliga ledningen på grund av att det inte 

fanns någon gällande rätt att utnyttja marken. I det fallet fanns det inget skriftligt avtal som 

kunde styrka att ledningshavaren hade haft rätt att dra fram ledningen.38   

 

4.2 Lokaliseringsprövning för telestationer 

I denna del beskrivs rättsfall om ledningsrätt för telestationer med fokus på 

lokaliseringsprövningen och frågan om ändamålet bör tillgodoses på annat sätt. De flesta fallen 

handlar om upplåtna ledningsrätter som har överklagats av markägaren. Markägaren har då 

ansett att ändamålet borde tillgodoses på annat sätt, till exempel genom att placera telestationen 

någon annanstans. Ett av fallen handlar om en situation där ledningsrätt inte uppläts på grund 

av att LL 6 § inte ansågs uppfylld. Sökanden överklagade då och ansåg att ansökningen avsåg 

den plats och utformning som innebar minst intrång för markägaren.  

 

4.2.1 Godkända lokaliseringar 

Här beskrivs fall där domstolen har ansett att det funnits grunder för lantmäteriets beslut att 

upplåta ledningsrätt och där överklagandena har avslagits. 

 

TR F 1658-13 

Ledningsrätt uppläts för en befintlig telestation med torn och teknikbod. Telestationen hade 

uppförts med arrendeavtal men avtalet hade upphört i samband med en fastighetsreglering utan 

förbehåll från markägaren.  

 

Lantmäteriet motiverade lokaliseringen med att marknadsvärdesminskningen för drabbad 

fastighet var ytterst liten. Olägenheten var också liten eftersom telestationen låg ca 230 meter 

från fastighetens bostadshus. Området låg intill en väg vilket begränsade intrånget eftersom 

ingen ny väg behövdes. Telestationen låg också intill ett befintligt ledningsrättsområde där 

innehavaren inte hade något att erinra. Samlade ledningsrättsområden innebär mindre intrång 

än utspridda områden. Endast en liten del av fastigheten upptogs av ledningsområdet, 105 m2 

                                                 
37 HovR Ö 1945-02, Ö 1946-02. 
38 HovR Ö 922-04. 
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av totalt 18 hektar. Lantmäteriet ansåg att det saknades lämpligare alternativ för 

lokaliseringen.39 Markägaren överklagade och yrkade att lantmäteriets beslut skulle upphävas. 

 

MMD delade lantmäteriets bedömning att lokaliseringen var lämplig och att det inte fanns 

hinder för ledningsrätten. Angående lokaliseringen nämndes i domen att området inte var 

detaljplanelagt. Området var markerat som skogsmark i översiktsplanen och ingen ändrad 

markanvändning föreslogs i planen. I översiktsplanen omfattades området av en skyddszon 

kring närliggande kraftledningar vilket begränsade möjligheten för bostadsbebyggelse. 

Området låg nära fastighetens gräns och det begränsade ytterligare möjligheterna att använda 

det för bostad. Det fanns redan ett teletorn med nödvändiga anslutningar, det fanns bygglov för 

tornet och det hade inte framkommit att det fanns någon lämpligare lokalisering.  

 

TR F 2893-13 

Ledningsrätt uppläts för en befintlig telestation med mast. Det fanns nyttjanderättsavtal för 

stationen. I ledningsbeslutet angavs att villkoren i LL 6 § var uppfyllda men lokaliseringen 

motiverades inte.40  Markägaren överklagade och yrkade att ärendet skulle återförvisas till 

lantmäteriet.  

 

I målet yttrade lantmäteriet att de hade besökt platsen tillsammans med en representant från 

operatören. Under besöket hade representanten angett att det yrkade området var det som täckte 

operatörens behov. Lantmäteriet angav också att telestationen låg i direkt anslutning till 

befintligt el- och teleledningsstråk och att upplåtelsen inte stred mot allmänt intresse. Enligt 

lantmäteriet var sökandens yrkade område det som vållade minst skada för det enskilda 

intresset.  

 

MMD höll med Lantmäteriet om att upplåtelsen var förenlig med ledningsrättslagens 

bestämmelser. Angående lokaliseringen nämndes i domskälen att masten var belägen intill el- 

och teleledningsstråk och att det var fråga om pågående markanvändning. 

 

TR F 1825-11 

Ledningsrätt uppläts för en befintlig telestation med en mastanläggning. I ledningsbeslutet 

angavs att ledningen var av väsentlig betydelse från allmän synpunkt och att inget hinder förelåg 

                                                 
39 Lantmäteriet, akt 1415-1159, aktbilaga PR2. 
40 Lantmäteriet, akt 0120-13/42, aktbilaga PR1. 
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i LL 6 § eller i de andra villkoren för ledningsrätt. Telestationens lokalisering motiverades inte 

i ledningsbeslutet. 41  Markägarna överklagade och yrkade att lantmäteriets beslut skulle 

upphävas.  

 

MMD instämde i att villkoren för ledningsrätt var uppfyllda och att mastanläggningen hade stor 

betydelse ur allmän synpunkt. Telestationen låg på ett område av kalfjäll med naturliga 

begränsningar för markanvändningen och det fanns restriktioner för ändring av 

markanvändningen. Domstolen menade att i målet hade det inte visats att det fanns något 

lämpligare läge för masten som skulle medföra mindre skada än den beslutade upplåtelsen.  

 

4.2.2 Bristande lokaliseringsprövningar 

Här beskrivs fall där domstolen har upphävt lantmäteriets ledningsbeslut. Besluten har upphävts 

på grund av att lantmäteriet inte tillräckligt har motiverat hur de har kommit fram till att 

lokaliseringsvillkoret varit uppfyllt. Ett av fallen har lett till en ny prövning och då ansåg 

domstolen att lokaliseringsprövningen var tillräcklig.  

 

TR F 5865-14 

Ledningsrätt uppläts för att uppföra och behålla en telestation med torn och två teknikbodar. I 

skälen för ledningsbeslutet beskrevs att fastighetsägaren hade föreslagit alternativa placeringar 

för telestationen. Alternativen innebar placering på allmän platsmark avsedd för parkändamål. 

Det ena alternativet skulle innebära ett högre och större torn än på ansökt plats. Det andra 

föreslagna alternativet var att använda tre mindre torn vilket skulle innebära att fler platser 

berördes.42 

 

Kommunen var negativ till att ge bygglov på samtliga alternativa placeringar eftersom det 

ansågs vara mot planens syfte att marken inte skulle bli tillgänglig för allmänheten. Sökanden 

hade tidigare nekats bygglov på parkmark av kommunen och även av högre instans. Med 

hänsyn till kommunens yttrande och de nekade byggloven så ansåg lantmäteriet att det inte var 

möjligt att få bygglov för teletornet på de platserna som fastighetsägaren hade föreslagit. 

Lantmäteriet ansåg också att en ledningsrätt för telestationen inte kunde bedömas som en liten 

avvikelse från detaljplanen.43  

                                                 
41 Lantmäteriet, akt 2309-11/28, aktbilaga PR2. 
42 Lantmäteriet, akt 0127-13/44, aktbilaga PR4. 
43 Lantmäteriet, akt 0127-13/44, aktbilaga PR4. 
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Fastighetsägaren menade att behovet av teletornet på platsen inte var tillräckligt utrett. 

Lantmäteriet litade på sökanden angående behovet av teletornet för att ge täckning i området 

eftersom anläggningen skulle vara en stor investering som knappast skulle uppföras om den 

inte var nödvändig. Lantmäteriet ansåg att täckningskartor från sökanden var tillräckliga för att 

bedöma behovet av telestationen.44 

 

Den föreslagna placeringen låg på en höjd som inte var speciellt lättillgänglig och platsen 

bedömdes vara begränsat utnyttjad för rekreation. Sammantaget kom lantmäteriet fram till att 

det saknades lämpligare alternativ för placeringen och att fördelarna med 

ledningsrättsupplåtelsen övervägde nackdelarna.45 Fastighetsägaren överklagade och yrkade att 

lantmäteriets beslut skulle upphävas.  

 

MMD ansåg att lantmäteriet inte tillräckligt hade utrett förutsättningarna för ledningsrätt enligt 

LL 19 §. Domstolen ansåg att lokaliseringsprövningen inte varit tillräcklig. Det framkom inte 

varför lantmäteriet inte hade utrett förutsättningarna att placera torn längre bort från den sökta 

platsen än där detaljplaner hindrade placering. Lantmäteriet hade inte redovisat hur stora 

variationer i lägen som var tekniskt möjliga med hänsyn till radionätets uppbyggnad, 

signalernas räckvidd och interferens med andra master. Det framkom inte om lantmäteriet hade 

undersökt andra operatörers täckning i området för att hitta möjligheter till samlokalisering eller 

andra tekniska lösningar. Domstolen kunde inte avgöra om LL 6 § var uppfylld eftersom det 

inte framkom om upplåtelsen skedde på den plats som innebar minst intrång. Ledningsbeslutet 

undanröjdes och ärendet återförvisades till lantmäteriet för fortsatt handläggning.  

 

TR F 6721-11 och TR F 355-15 

Ledningsrätt uppläts för tio telestationer på kommunal mark inom samma kommun. För flera 

av stationerna fanns nyttjanderättsavtal men avtal saknades för några av stationerna. I 

ledningsbeslutet angavs att LL 6 § var uppfylld utan motivering.46 Kommunen överklagade och 

yrkade att lantmäteriets beslut skulle upphävas. 

 

                                                 
44 Lantmäteriet, akt 0127-13/44, aktbilaga PR4. 
45 Lantmäteriet, akt 0127-13/44, aktbilaga PR4. 
46 Lantmäteriet, akt 0180K-2011-14464, aktbilaga PR3. 
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MMD betonade lantmäterimyndighetens skyldighet att redovisa en fullständig utredning för att 

visa om LL 6 § är uppfylld: 

”Den aktuella förrättningen berör parter som inte är överens och besluten går part 

emot. De utredningar och bedömningar som i ett sådant fall krävs inför ett beslut 

där prövningen har ett stort inslag av överväganden enligt 6 § LL, hör till de mer 

svårbedömda typerna av förrättningar som en lantmäterimyndighet har att handlägga. 

Allt detta gör att höga krav måste ställas på bl.a. redovisningen i beslutsprotokollet 

av hur LM utfört sin utredningsplikt och sina bedömningar, samt på den kvalitetssäkring 

myndigheten har genom t.ex. kollegiegranskning av förrättningshandlingarna.” 

 

Domstolen ansåg att det inte framkom i förrättningshandlingarna vad lantmäteriet hade utgått 

ifrån för att komma fram till att villkoren för ledningsrätt var uppfyllda och därför kunde 

domstolen inte avgöra om beslutet var riktigt. Lantmäteriets beslut undanröjdes och ärendet 

återförvisades för ny handläggning. 

 

Den nya handläggningen ledde till att ledningsrätt återigen uppläts för telestationerna. 

Kommunen överklagade igen och yrkade att lantmäteriets beslut skulle upphävas. MMD 

konstaterade att sökanden inte hade utrett några alternativa placeringar för telestationerna. 

Lantmäteriet hade tagit hänsyn till att telestationerna var befintliga och anknutna till kabelnät. 

Lantmäteriet hade också konstaterat att det skulle vara svårt och dyrt att flytta telestationerna. 

MMD delade lantmäteriets bedömningar och ansåg att lokaliseringarna framstod som 

ändamålsenliga. En utredning av alternativa lokaliseringar bedömdes inte vara nödvändig. 

Domstolen instämde i lantmäteriets bedömning att villkoren för ledningsrätt var uppfyllda och 

överklagandet avslogs. 

 

TR F 6529-11 

Ledningsrätt uppläts för en telestation med mast. Det fanns nyttjanderättsavtal för stationen. 

Ledningsrättsområdet sträckte sig över två samfälligheter som förvaltades av samma 

samfällighetsförening. 

 

I förrättningshandlingarna beskrevs att telestationen låg utom detaljplan men intill ett område 

med detaljplan. I planbeskrivningen för det närliggande området nämndes att telestationen var 
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inhägnad och att magnetfältet var ofarligt utanför inhägnaden. Lantmäteriet ansåg att 

ledningsrätten inte stred mot detaljplanen.47  

 

Under förrättningen begärde samfällighetsföreningen att operatören skulle se över alternativa 

placeringar för masten. Operatören redovisade att det inte var möjligt att flytta masten med 

bibehållen kvalitet och säkra signaler. Lantmäteriet ansåg att upplåtelsen uppfyllde villkoren i 

LL 6 §. 48  Samfällighetsföreningen överklagade och yrkade att lantmäteriets beslut skulle 

upphävas.  

 

MMD ansåg att det inte gick att utläsa i förrättningshandlingarna vad lantmäteriet hade utgått 

ifrån för att komma fram till att villkoren i LL 6 § var uppfyllda. Kravet på motivering av beslut 

i FBL 4 kap. 17 § 2 st. var alltså inte uppfyllt. Eftersom domstolen inte kunde avgöra om 

lantmäteriets beslut var riktigt så upphävdes beslutet och ärendet återförvisades för ny 

handläggning.  

 

4.2.3 Övriga lämplighetsprövningar 

Här beskrivs två fall som inte passar in i de ovanstående kategorierna. I det ena fallet hade 

hovrätten en annan åsikt angående lokaliseringen än lantmäteriet och fastighetsdomstolen. Det 

andra fallet avgjordes på grund av att det område som  ledningsrätt söktes för ansågs vara för 

stort. Fallet behandlar alltså en annan aspekt än lokaliseringen som också är viktig i 

tillämpningen av LL 6 §.  

 

HovR Ö 2231-10 

Ledningsrätt uppläts för en befintlig telestation med ett stort betongtorn från 50-talet och en 

teknikbyggnad på 220 m2. Ledningsrättsområdet var ca 1900 m2 och det fanns nyttjanderätt för 

telestationen. Lantmäteriet angav i ledningsbeslutet49 att upplåtelsen uppfyllde LL 6 § utan att 

motivera lokaliseringen. 

 

Fastighetsägarna överklagade och yrkade att ledningsbeslutet skulle undanröjas. De ansåg att 

tornet hade en olämplig placering samt att telestationen var för stor och omodern. De skulle inte 

                                                 
47 Lantmäteriet, akt 0120-11/35, aktbilaga PR2. 
48 Lantmäteriet, akt 0120-11/35, aktbilaga PR2. 
49 Utdrag ur ledningsbeslutet finns i domen. 
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motsätta sig en mindre anläggning placerad längre ifrån deras bostadshus. Enligt 

fastighetsägarna fanns en lämplig plats ca 125 meter ifrån den befintliga telestationen.  

 

Operatören påpekade att en flytt av telestationen skulle innebära mycket höga kostnader. 

Eftersom teletrafiken behövde vara igång hela tiden så skulle en ny station behöva byggas innan 

den gamla togs bort. Därför skulle det bli svårt att återanvända utrustning. Dessutom skulle en 

flytt innebära att ändringar skulle behövas även i andra telestationer som tog emot signaler från 

den aktuella stationen.  

 

Fastighetsdomstolen ansåg att telestationen medförde störningar för boendet och verksamheten 

på fastigheten. Domstolen ansåg dock att en flytt inte var motiverad med tanke på kostnaderna. 

Dessutom fanns det ett stort allmänt intresse av att behålla stationen. Domstolen höll med 

lantmäteriet om att upplåtelsen uppfyllde villkoren för ledningsrätt och överklagandet lämnades 

utan bifall.  

 

Fastighetsägarna överklagade fastighetsdomstolens beslut och yrkade återigen att 

ledningsbeslutet skulle undanröjas. Hovrätten konstaterade att telestationen låg mycket nära 

fastighetsägarens ekonomibyggnader och bostadshus. Tornet dominerade bland 

omkringliggande bebyggelse och det passade inte in i omgivningen. Eftersom anläggningen var 

gammal så tog den ett onödigt stort område i anspråk. Telestationen hade en påtagligt negativ 

inverkan på klagandens fastighet. Operatörens behov skulle kunna tillgodoses på en annan plats 

där störningen för den drabbade fastigheten skulle bli mycket mindre. Domstolen ansåg att 

fastighetsägarens intressen övervägde de olägenheter en flytt skulle innebära för operatören. 

Detta trots att det skulle innebära avsevärda kostnader för operatören att ersätta telestationen 

med en ny på en annan plats. Den placering och utformning som sökanden hade angett var 

uppenbarligen inte den som vållade minst skada. Ledningsrätten kunde därför inte genomföras 

mot fastighetsägarnas vilja. Fastighetsdomstolens avgörande upphävdes och förrättningen 

ställdes in vilket innebär att ärendet inte prövas igen. 

 

HovR F 2956-12 

Ledningsrätt söktes för en befintlig telestation med en stationsbyggnad. Ett nyttjanderättsavtal 

för stationen fanns sedan 1968. Lantmäteriet kom fram till att ledningsrätt inte kunde upplåtas 

på grund av att bara en liten del av stationsbyggnaden användes. De föreliggande behoven 

kunde tillgodoses på en mindre yta som skulle innebära mindre intrång i fastigheten, LL 6 § var 
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alltså inte uppfylld.50 Sökanden överklagade och yrkade att lantmäteriets beslut skulle upphävas 

och att ledningsrätt skulle beviljas enligt ansökan. 

 

Både MMD och MÖD delade lantmäteriets uppfattning om att ledningsrätt inte fick upplåtas 

enligt LL 6 § eftersom ändamålet kunde tillgodoses på en mindre yta. MMD avslog 

överklagandet och MÖD fastställde MMD:s domslut. MÖD kommenterade även lokaliseringen 

av telestationen. Lokaliseringen ansågs lämplig för att stationen var ansluten till ett befintligt 

kabelnät och låg på mark som inte fick bebyggas enligt detaljplan, vilket begränsade 

markägarens möjlighet att använda marken. Enligt domstolen hade det inte framkommit att det 

fanns någon lämpligare placering.  

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras lokaliseringsprövningen för telestationer utifrån vad som framkommit 

i föregående avsnitt.  

 

5.1 Utredningens omfattning 

Utifrån lagtext och förarbeten framkommer att lantmäteriet har en omfattande 

utredningsskyldighet inför ledningsbeslut. I teorin borde alla möjliga alternativa lokaliseringar 

för en ledning undersökas för att kunna avgöra om LL 6 § är uppfylld. 

 

Möjligheterna att beskriva vad som bör ingå i en lokaliseringsprövning för en telestation är 

begränsade eftersom det bara finns ett rättsfall angående lokaliseringsprövning för etablering 

av en ny telestation (TR F 5865-14). Det skulle vara intressant att se utgången om något 

liknande fall skulle prövas vidare av MÖD och HD. Trots bristen på praxis så kommer jag att 

resonera kring vad som bör ingå i en lokaliseringsprövning. Rättsfallen angående befintliga 

telestationer kan vara till hjälp eftersom lokaliseringen diskuteras även i dem. Utifrån fallen om 

befintliga telestationer så är min uppfattning att det krävs mycket starka skäl för att begära en 

omlokalisering. Detta på grund av de höga kostnader och olägenheter som en flytt medför för 

operatören. I flera av rättsfallen angående befintliga telestationer som behandlas i uppsatsen så 

har lokaliseringsprövningen inte varit speciellt omfattande. Med hänsyn till att stationerna varit 

anslutna till befintliga kablar och att en flytt skulle innebära betydande olägenheter för 

operatören så har lokaliseringen ansetts ändamålsenlig. I endast ett av fallen har markägarens 

                                                 
50 Lantmäteriet, akt 0480-10/59, aktbilaga PR2. 
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intressen av att slippa intrång ansetts överväga olägenheterna som en omlokalisering skulle 

innebära för operatören (HovR Ö 2231-10).  

 

För att lokaliseringsprövningen ska vara fullständig när ledningsrätt söks för etablering av en 

ny telestation så bör lantmäterimyndigheten först undersöka om det går att uppnå ändamålet 

utan att uppföra en ny telestation. Möjligheten att placera antenn och utrustning på en befintlig 

byggnad eller anläggning bör undersökas. Möjligheten till samlokalisering i en befintlig mast 

bör också undersökas. Alternativa lösningar kan upptäckas genom att undersöka om andra 

operatörer har täckning i aktuellt område och i så fall hur de har löst frågan.  

 

Om det inte går att uppnå täckning för avsett område utan att uppföra en ny telestation så bör 

lantmäterimyndigheten avgöra om det finns alternativa placeringar för telestationen. I vissa fall 

finns det bara en lokalisering som ger täckning för rätt område och samtidigt uppfyller övriga 

villkor för ledningsrätt. I så fall ska olägenheterna för markägaren vägas mot fördelarna med 

ledningsrätten.  

 

När det finns alternativa lokaliseringar så är utgångspunkten enligt förarbeten att det alternativ 

som vållar minst skada ska väljas.51 Lantmäterimyndigheten bör därför utreda vilken placering 

som innebär minst skada för markägaren. Ekonomisk skada kan jämföras genom att beräkna 

värdeminskningen som intrången skulle medföra på de olika platserna. Utöver ekonomisk 

skada på grund av intrång på en fastighet så kan en telestation orsaka ideell skada, till exempel 

genom att förfula eller på annat sätt störa fastigheten.52 Ideella skador ska också beaktas i 

lokaliseringsprövningen.  

 

Den placering som innebär minst skada bör väljas om den inte innebär oskäliga kostnader eller 

olägenheter för operatören. Om den bästa placeringen ur intrångssynpunkt inte väljs så kan den 

näst bästa placeringen undersökas och så vidare. På detta sätt kan ledningsrätt upplåtas så att 

ledningens ändamål uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, vilket 

innebär att syftet med lokaliseringsvillkoret uppfylls.  Det går inte att säga hur många platser 

som ska undersökas för att uppfylla utredningsskyldigheten eftersom det varierar från fall till 

fall hur många alternativ det finns. Vad som avgör om en plats ska undersökas är om den kan 

ge täckning för aktuellt område och uppfyller övriga villkor för upplåtelse av ledningsrätt. 

                                                 
51 Prop. 1973:157 s. 132. 
52 Lantmäteriet, 2015 b, s. 44. 
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Utöver lokaliseringen så bör storleken på området som det sökts ledningsrätt för bedömas. 

Bedömningen av storleken behövs för att kunna avgöra om ändamålet kan uppnås med mindre 

intrång. Lantmäterimyndigheten bör utreda om storleken är rimlig i förhållande till operatörens 

behov. När det gäller gamla telestationer så kan det till exempel ha funnits behov av ett större 

utrymme när stationerna uppfördes än vad som behövs med dagens teknik.  

 

5.2 Motivering av beslut 

I lagtexten framgår det tydligt att lantmäterimyndigheten ska redovisa motiven för 

ledningsbeslut. I några av de beskrivna rättsfallen framgår också att det är viktigt att 

lantmäterimyndigheten redovisar utredningen som har lett fram till ledningsbeslut. Däremot 

finns det några fall angående befintliga telestationer där lantmäterimyndighetens 

lokaliseringsprövning inte verkar ha haft så stor betydelse. Domstolen har då avgjort om 

lokaliseringen varit lämplig trots att lantmäteriet inte har beskrivit sin utredning i 

förrättningsakterna.  

 

I fyra av fallen angående befintliga telestationer som beskrivs i uppsatsen så anges i 

förrättningsakterna att LL 6 § är uppfylld utan att lokaliseringen motiveras. I två av dessa fall, 

TR F 2893-13 och TR F 1825-11, godtog ändå domstolen lokaliseringarna. I TR F 2893-13 

beskrev lantmäteriet i målet att de hade gjort ett platsbesök och hur de hade resonerat kring 

lokaliseringen. Lantmäteriets yttrande kan vara en anledning till att domstolen kom fram till att 

det inte fanns hinder för ledningsrättsupplåtelse. I TR F 1825-11 resonerade domstolen själv 

kring lokaliseringen och kom fram till att lokaliseringen var lämplig. Anledningarna var att 

möjligheterna för markägaren att använda marken var begränsade och att det enligt domstolen 

inte hade framkommit något bättre alternativ. Domstolen använde sig bland annat av uppgifter 

från fastighetstaxeringen och terrängkarta för att bedöma intrånget på fastigheten. Ett annat fall 

där lokaliseringen inte hade motiverats i förrättningsakten är HovR Ö 2231-10. I det fallet så 

använde sig domstolarna av parternas yrkanden för att avgöra om lokaliseringen var lämplig.  

 

I ett av fallen där lokaliseringen inte hade motiverats i förrättningsakten, TR F 6721-11, så var 

den bristande utredningen avgörande. Domstolen angav att lantmäterimyndigheten är skyldig 

att redovisa en fullständig utredning för att visa om LL 6 § är uppfylld. Eftersom ingen 

utredning hade redovisats och domstolen inte kunde avgöra om beslutet var riktigt så 

återförvisades ärendet till lantmäteriet.  
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Ett annat fall där lantmäteriets bristande utredning var avgörande är TR F 6529-11. Lantmäteriet 

hade angett i ledningsbeslutet att operatören redovisat att det inte var möjligt att flytta den 

befintliga masten med bibehållen kvalitet och säkra signaler. Hur operatören hade kommit fram 

till det angavs inte. Detta räckte inte som motivering för att avgöra om LL 6 § var uppfylld 

enligt domstolen.  

 

Det verkar som att lantmäterimyndigheten i flera fall inte har ansett att en lokaliseringsprövning 

har varit nödvändig när telestationerna varit befintliga. Troligen beror det på att det innebär 

olägenheter och höga kostnader för operatören att flytta en telestation. Det kan då verka 

osannolikt att det skulle gå att hitta plats som är så mycket bättre att fördelarna med en flytt 

överväger olägenheterna. Detta kan dock hända, se HovR Ö 2231-10. Jag anser att det alltid 

borde framgå i förrättningsakten hur lantmäterimyndigheten har kommit fram till att villkoren 

för ledningsrätt är (eller inte är) uppfyllda. 

 

5.3 Sökandens utredning 

Min uppfattning är att det är svårt för lantmäterimyndigheten att avgöra vilka placeringar av en 

telestation som är möjliga för att uppnå täckning i ett visst område. Datamodelleringar och 

kunskap om radioplanering krävs för att få fram lämpliga positioner. Lantmäterimyndigheten 

kan behöva anlita en konsult för att utföra en sådan utredning. En konsult innebär att 

förrättningen blir dyrare. Frågan är om detta krävs för att utredningen ska vara tillräcklig eller 

om operatörens utredning kan anses pålitlig. Risken finns att operatören redovisar material som 

bara gynnar den placering som operatören föredrar. Utifrån domstolens bedömning i TR F 

5865-14 så hade lantmäterimyndigheten i det fallet behövt ta hjälp av någon med radioteknisk 

kompetens för att utredningen skulle ha blivit fullständig.  

 

Eftersom operatören utför en grundlig utredning för att komma fram till var telestationen ska 

placeras för att passa in i nätet och för att bäst täckning ska uppnås så anser jag att det är 

ineffektivt att lantmätaren ska göra en sådan utredning. Operatören har dessutom mer kunskaper 

på området. Även för operatören är det en fördel att välja en lokalisering som innebär mindre 

intrång för markägare eftersom ersättningssumman då blir lägre. Om operatören redovisar bra 

underlag för motiven till vald placering så borde lantmätaren kunna använda sig av det 

materialet. Troligen har operatören under utredningen jämfört olika lokaliseringar. Om 

lantmätaren utifrån sökandens material kan avgöra om platsen är lämplig så borde inte en 
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konsult behöva anlitas. Däremot krävs det mer utredning från lantmäterimyndighetens sida om 

det finns brister i sökandens utredning.  

 

5.4 Markägarens inställning 

Förslag på alternativa lokaliseringar kan eventuellt framkomma när lantmäterimyndigheten 

rådgör med markägare som har kännedom om det aktuella området. Lantmätaren ska ta hänsyn 

till markägarens intressen oavsett om markägaren under förrättningen yrkar på en annan 

lokalisering eller inte. Lokaliseringsprövningen ska genomföras även om markägaren inte har 

invänt något mot lokaliseringen. I sådana fall är det dock mer effektivt om sökanden kan träffa 

en överenskommelse med markägaren eftersom LL 6 § är dispositiv när det gäller enskilda 

intressen. Vid en sådan överenskommelse begränsas lokaliseringsprövningen till allmänna 

intressen.  

 

5.5 Motiv för lokalisering 

Utifrån praxis och kommunernas riktlinjer för placering av master så framkommer några 

faktorer som påverkar markens lämplighet för etablering av en telestation. Under sökandet efter 

material till denna uppsats så har jag märkt att det finns riktlinjer från många kommuner. Endast 

en del av dessa används i uppsatsen på grund av att riktlinjerna från olika kommuner tar upp 

ungefär samma saker. Vid en ledningsförrättning kan det vara intressant att kolla upp om det 

finns riktlinjer i den kommun där ledningen är belägen.  

 

Att placera en telestation i ett högt beläget område i förhållande till omgivningen är en fördel 

eftersom det innebär att masten kan göras lägre. I områden där landskapsbilden redan är 

påverkad av till exempel industribyggnader, andra höga anläggningar eller skog kan masten 

smälta in mer än på öppna slätter.  

 

En telestation får gärna placeras intill en befintlig väg för att undvika behovet av en ny väg. Det 

är också en fördel om det finns elledningar att ansluta till i närheten. Placeringar nära bostadshus 

eller i områden som utnyttjas för rekreation bör undvikas. 

 

Om markägarens möjlighet att använda marken redan är begränsad så innebär en telestation ett 

mindre intrång än i andra fall. Att placera telestationen intill en befintlig ledningsrätt minskar 

intrånget jämfört med att sprida ut ledningarna.  
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Ett litet ledningsrättsområde i förhållande till en fastighets totala storlek innebär ett mindre 

procentuellt intrång. Markens värde påverkar också bedömningen. När olika lokaliseringar 

jämförs bör lantmäterimyndigheten jämföra värdeminskningen som etableringen skulle 

innebära för drabbade fastigheter. 

 

5.6 Slutsats 

I lantmäterimyndighetens lokaliseringsprövning för en telestation bör följande komponenter 

utredas och bedömas: 

 

 möjligheten att placera antenn och utrustning på befintlig byggnad eller anläggning 

 möjligheten till samlokalisering i en annan mast 

 hur stora variationer i läge som är tekniskt möjliga med hänsyn till radionätets 

uppbyggnad, signalernas räckvidd och interferens med andra master 

 vilka platser som uppfyller täckningsbehovet samtidigt som lokalisering inte hindras 

av de andra villkoren i LL 

 om strålningen överskrider gränsvärdena från strålsäkerhetsmyndigheten (om inte 

detta har gjorts i bygglovsprövning) 

 platsens lämplighet med avseende på höjd i förhållande till omgivningen, närhet till 

väg och elnät 

 vilken lokalisering som innebär minst intrång med hänsyn till ekonomiska och ideella 

intressen 

 om lokaliseringen innebär oskäliga kostnader för operatören  

 

Genom en utredning som omfattar ovanstående punkter så kan ledningsrätt upplåtas så att 

ledningens ändamål uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, vilket 

innebär att syftet med lokaliseringsvillkoret i LL 6 § uppfylls.   

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 
Prop. 1969:128 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till fastighetsbildningslag. 

Prop. 1972:109 med förslag till expropriationslag m. m. 

Prop. 1973:157 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ledningsrättslag m. m. 

Prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 2005:97 När en räcker - Mastdelning för miljön. 

 

Utskottsbetänkanden 

Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU13, Ledningsrätt för elektroniska 

kommunikationsnät. 

 

Myndighetsförfattningar 

SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens 

exponering för elektromagnetiska fält, Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 

2000-0987. 

 
Förrättningsakter 
Lantmäteriet, akt 2309-11/28, aktbilaga PR2, ärendenummer Z101053, Kramsjö, Mats, 

protokoll 2011-05-19. 

Lantmäteriet, akt 0120-11/35, aktbilaga PR2, ärendenummer AB11648, Öhlund, Mona, 

protokoll 2011-10-31. 

Lantmäteriet, akt 0180K-2011-14464, aktbilaga PR3, ärendenummer AB09169, Öhlund, 

Mona, protokoll 2011-11-14. 

Lantmäteriet, akt 0480-10/59, aktbilaga PR2, ärendenummer D07265, Öhlund, Mona, protokoll 

2012-01-26. 

Lantmäteriet, akt 0120-13/42, aktbilaga PR1, ärendenummer AB131022, Öhlund, Mona, 

protokoll 2013-03-28. 

Lantmäteriet, akt 1415-1159, aktbilaga PR2, ärendenummer O123091, Markänger, Daniel, 

protokoll 2013-04-05. 

Lantmäteriet, akt 0127-13/44, aktbilaga PR4, ärendenummer AB131278, Pålsson, Hanna, 

protokoll 2014-09-24. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/877939/1
https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/877907/1
https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/480084/1


26 

 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Högsta domstolen 
NJA 2013 s. 441. 

NJA 2013 s. 795. 

 
Hovrättsavgöranden / Mark- och miljööverdomstolen 
HovR Ö 1945-02, Ö 1946-02, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2003-09-30. 

HovR Ö 922-04, Hovrätten för Övre Norrland, 2005-08-31. 

HovR Ö 2231-10, Göta Hovrätt, 2012-02-24. 

HovR F 2956-12, Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, 2012-09-21. 

 
Tingsrättsavgöranden / Mark- och miljödomstolen 
TR F 1825-11, Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2012-02-29. 

TR F 6721-11, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2012-10-05. 

TR F 6529-11, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2013-11-28. 

TR F 1658-13, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2014-05-14. 

TR F 2893-13, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2014-06-30. 

TR F 5865-14, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2015-06-11. 

TR F 355-15, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2016-05-11. 

 

Litteratur 

Abdel Khalek, Amin, Al-Kanj, Lina, Dawy, Zaher och Turkiyyah, George. Optimization 

Models and Algorithms for Joint Uplink/Downlink UMTS Radio Network Planning With 

SIR-Based Power Control. IEEE Transactions on Vehicular Technology 60 no. 4 (2011): 

1612 – 1625. doi: 10.1109/TVT.2011.2132745. 

 

Ferngren, Erik, Mobiltäckning 2015, Post- och telestyrelsen, PTS-ER-2016:11, 2016. 

 

Helsingborgs stad, Mobilmaster – Riktlinjer för elektroniska kommunikationsanläggningar 

som master, antenner och teknikskåp inom Helsingborgs stad, 2015.  

 

Lantmäteriet, Handbok FBL – Fastighetsbildningslagen och Lagen om införande av FBL 

(FBLP), 2015 a. 

 

Lantmäteriet, Handbok LL – Ledningsrättslagen, 2015 b. 

 

Linköpings kommun, Underlag för lokalisering av master, 2004.  

 

Lomma kommun, Riktlinjer för placering av master, antenner och teknikförråd, 2001. 

 

Vårgårda kommun, Riktlinjer för mastlokalisering, 2002.  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=25
http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2011.2132745


27 

 

 

Örebro kommun, Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobilmaster och antenner i 

Örebro kommun, Stadsbyggnad Örebro, Dnr A 0160/03, 2003. 

 

Övriga källor 

Lantmäteriet [www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-

kartor/Forrattningsakter] 2016-05-09. 


