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Sammanfattning 

Det uppstår en problematik när kommuner, i detaljplan, upplåter byggrätt ända ut till 

användningsgräns. Byggherrarna gräver då ofta ner ledningar utanför fastighetsgränsen, 

på allmän platsmark. Syftet med denna studie är att beskriva rättsläget kring enskilda 

ledningar på allmän platsmark samt hur Sveriges fyra största kommuner hanterar frågan. 

För att uppnå detta har intervjuer genomförts med representanter för kommunernas 

planmyndigheter, kommunerna som markägare och de kommunala lantmäteri-

myndigheterna. Även byggherrar och en person från Lantmäteriets PBL-nätverk har 

intervjuats. Juridisk metod har använts för att klargöra rättsläget kring enskilda 

ledningar på allmän platsmark och rättighetsupplåtelserna som kan tillämpas för dessa.  

 

Studien kunde konstatera att det finns ett antal rättighetsupplåtelser att tillämpa för 

enskilda ledningar på allmän platsmark. Huruvida gemensamhetsanläggning och 

officialservitut kan bildas eller ej beror på om de anses utgöra en mindre avvikelse från 

detaljplanen. Det finns möjlighet att detaljplanelägga för underjordiska gemensamhets-

anläggningar. Kommunerna har även möjlighet att upprätta avtalsservitut och 

nyttjanderättsavtal med privata fastighetsägare. Lantmäterimyndigheten kan också bilda 

tredimensionella fastigheter för ledningsutrymmet. 

 

Stockholms stad och Malmö stad, som markägare, upplåter rätten för dessa ledningar 

genom nyttjanderätt, medan Göteborgs stad och Uppsala kommun upplåter rätten 

genom avtalsservitut. Samtliga kommuners lantmäterimyndigheter bildar 

gemensamhetsanläggning när det finns behov av gemensam förvaltning. 

 

De flesta aktörer upplever problem med enskilda ledningar på allmän platsmark. 

Ledningarna redovisas bristfälligt och på många platser är det för trångt i gatumarken, 

vilket kan leda till avgrävda ledningar. Aktörerna ser ett behov av en ny typ av plan-

bestämmelse som tillåter enskilda ledningar på allmän platsmark. En lösning kan nås 

genom god kommunikation mellan kommunens berörda avdelningar. 
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Abstract 
 

Problems arise when a municipality, in the detailed development plan, grants 

development rights right up to the property boundary in an urban environment. 

Developers’ lines, pipes and cables are often dug down outside the property boundary, 

on public spaces. The purpose of this study is to describe the legal situation concerning 

private lines, pipes and cables on public spaces, and how Sweden's four largest 

municipalities deal with this issue. To achieve this, interviews were conducted with 

representatives of the municipalities planning authorities, municipalities as landowners 

and the municipals cadastral authorities. Developers and a person from the PBL 

network of Lantmäteriet have also been interviewed. Legal method has been used to 

clarify the legal situation concerning the private lines, pipes and cables on public spaces 

and the rights that can be applied to these. 

 

This study shows that there are a number of rights to apply for private lines, pipes and 

cables on public spaces. Whether joint facility and official easement can be formed 

depends on whether they are considered a minor deviation from the detailed 

development plan or not. It is possible to plan for underground joint facilities in detailed 

development plans. Municipalities can establish easement agreements and rights of user 

with private property owners. It is also possible to form three-dimensional properties of 

the space beneath the ground where the lines, pipes and cables should be placed. 

 

Stockholm and Malmö, as landowners, grants the right of these lines, pipes and cables 

by rights of user, while Gothenburg and Uppsala grants the right by easement  

agreements. All municipalities’ cadastral authorities are forming joint facilities when 

there is a need for joint management. 

 

Most of the participating in the study is experiencing problems with private lines, pipes 

and cables in public space. The lines, pipes and cables are reported inadequate and in 

many places it is too crowded under the streets, which can lead to damaged lines, pipes 

and cables. The participating in the study recognize the need for a new type of 

regulation for detailed development plans that allows private lines, pipes and cables on 

public spaces. A solution can be achieved through good communication between the 

municipal departments. 
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1. Inledning 

Att äga en fastighet i Sverige medför legala rättigheter och skyldigheter, vilket regleras i 

den svenska lagstiftningen (Ekbäck, 2000). För att tillgodose det allmännas intresse kan 

äganderätten till en fastighet inskränkas genom offentliga regleringar (Paasch, 2012). En 

typ av sådan reglering är detaljplanering, där mark- och vattenanvändning planeras. 

Kommunen ska i detaljplanen ange vilka områden som ska kunna nyttjas av 

allmänheten, och därmed utgöra allmän platsmark. Allmän platsmark är t.ex. gator, torg 

och parker (Didón, Magnusson, Molander & Adolfsson, 2015). 

 

I städer där exploateringstrycket är högt och ytorna behöver nyttjas optimalt kan 

kommunerna detaljplanelägga byggrätten ända ut till användningsgräns. Genom denna 

typ av planläggning uppnår kommunen även en enhetlig stadsbild. Fastighetsbildning 

ska kunna ske enligt detaljplanens användningsgränser och dessa kommer efter 

genomförandet att utgöra fastighetsgränser. Fortsättningsvis i detta arbete kommer 

användningsgräns därför benämnas som fastighetsgräns (Uppsala kommunala 

lantmäterimyndighet, personlig kommunikation, 4 februari, 2016). 

 

Ett problem som kan uppkomma vid denna typ av planläggning är att byggherren, vid 

byggnationen, gräver upp marken närmast byggnaden för att där lägga ner ledningar för 

exempelvis dränering. Eftersom bygganden är placerad i fastighetsgräns medför det att 

ledningarna placeras utanför fastigheten. Markområdet som ledningarna placeras under 

utgör ofta en trottoar eller gata, som är allmän platsmark. Principiellt ska den allmänna 

platsmarken vara tillgänglig för allmänheten och det uppstår en problematik om dessa 

områden ska upplåtas för enskilda ändamål (Uppsala kommunala lantmäterimyndighet, 

personlig kommunikation, 4 februari, 2016). 

 

Enligt brottsbalken 8 kap. 11 § är det ett brott att göra “intrång i annans besittning av 

fastighet” (SFS 1962:700). För att få tillgång till hel eller del av annans fastighet krävs 

en rättighet. Det finns olika möjligheter att upplåta rätt att nyttja annans fastighet. 

Genom civilrättsliga avtal kan nyttjanderätter eller avtalsservitut ingås. Official-

rättigheter, så som t.ex. gemensamhetsanläggning och officialservitut, upplåts genom 

beslut av myndighet eller domstol (Julstad, 2015). 

 

Enligt en rapport från Lantmäteriet (Vesterlin, 2013), ”Samråd och olämpliga 

planbestämmelser”, är det inte lämpligt att skapa servitut eller gemensamhets-

anläggningar på allmän platsmark som har kommunalt huvudmannaskap. Författaren 

menar att det uppstår problem med hur de enskilda rättigheterna ska säkras rättsligt när 

denna typ av planbestämmelse förekommer. Det finns inte någon bra lösning i dessa 

fall. Ett skäl till att dessa olämpliga planbestämmelser ändå används kan vara att det 

saknas alternativa tillvägagångssätt i dagsläget (Vesterlin, 2013). 

 

Ett anläggningsbeslut taget av lantmäterimyndigheten i Uppsala kommun har nyligen 

överklagats till mark- och miljödomstolen. Lantmäterimyndigheten beslutade om 
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bildandet av en gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar. Ledningarna 

placerades utanför fastighetsgräns, på allmän platsmark, med stöd av AL 9 §, eftersom 

det ansågs vara en mindre avvikelse från detaljplan och inte motsatte dess intentioner 

(MMD, F3734-15, 17 februari 2016). 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun som har överklagat lantmäteri-

myndighetens beslut menar att gemensamhetsanläggningen strider mot detaljplanens 

syfte. De ifrågasätter också lantmäterimyndighetens bedömning att AL 6 §, båtnads-

villkoret, var uppfyllt. Det enskildas intresse för dagvattenledningar bör inte väga tyngre 

än det allmännas intresse för allmänna ledningar (MMD, F3734-15, 17 februari 2016). 

 

Mark- och miljödomstolen avslog Uppsala kommuns yrkanden. I domskälen framgår att 

placeringen av dagvattenledningarna inte strider mot bygglovet och att båtnadsvillkoret 

anses vara uppfyllt. Domstolen går på lantmäterimyndighetens linje gällande att 

ledningarnas placering endast utgör en mindre avvikelse från detaljplanen och att 

intrånget på den allmänna platsmarken medför en mindre olägenhet. I och med detta 

fastställer domstolen lantmäterimyndighetens beslut om inrättandet av en 

gemensamhetsanläggning (MMD, F3734-15, 17 februari 2016). 

 

När ledningsägare behöver placera ledningar på annans fastighet behöver de en rätt för 

detta, antingen civilrättslig eller officialrättslig. För enskilda ledningar som placeras 

under allmän platsmark är det inte självklart vilken slags rättighetsupplåtelse som ska 

tillämpas. Vissa kommuner upplever även andra problem med enskilda ledningar på 

allmän platsmark. Det är svårt för kommunerna att ha översikt över vilka ledningar som 

ligger i marken. Detta skapar administrativa problem, t.ex. att ta reda på vem en trasig 

ledning tillhör och därmed ska ansvara för reparationen. Det råder också platsbrist under 

trottoar och gata på flera platser vilket kan upplevas som ett problem av kommuner då 

det ökar risken för avgrävda ledningar. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund är syftet med studien att beskriva hur rättsläget ser ut för enskilda 

ledningar på allmän platsmark och vilka rättighetsupplåtelser som kan tillämpas. Syftet 

är också att beskriva hur Sveriges fyra största kommuner hanterar enskilda ledningar på 

allmän platsmark. Studien ska lokalisera var i processen, från detaljplanearbetet till den 

färdiga byggnaden, rättigheter för enskilda ledningar på allmän platsmark regleras. 

Syftet är vidare lyfta kunskap om huruvida de olika aktörerna upplever problem med 

enskilda ledningar på allmän platsmark samt att studera hur och var de anser att enskilda 

ledningar bör regleras.  
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För att nå syftet ställs följande frågeställningar: 

 Hur ser rättsläget ut för enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Hur har frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark lösts i Sveriges fyra 

största kommuner? 

- Var i processen, från detaljplanearbetet till den färdiga byggnaden, 

regleras rättigheten till enskilda ledningar? 

- Vilka motiv har kommunerna utifrån sina olika roller gällande beslut om 

rättighetsupplåtelse? 

 Vilka problem upplever de olika aktörerna med enskilda ledningar på allmän 

platsmark? 

 Hur anser de olika aktörerna att enskilda ledningar på allmän platsmark bör 

regleras?  

 

1.2 Avgränsningar 

Studien behandlar endast underjordiska enskilda ledningar på allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap. Enskilda ledningar på kvartersmark eller allmän 

platsmark med enskilt huvudmannaskap har inte studerats. Studien behandlar inte 

frågan om ersättning för upplåtelse av mark. 
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2. Tidigare forskning 

Äganderätten till fastigheter i Sverige är negativt definierad. Detta innebär att allt som i 

lagen inte är förbjudet, är tillåtet. En fastighetsägare har därmed inte absolut äganderätt 

till sin fastighet. Den privata äganderätten kan inskränkas genom olika typer av 

offentliga regleringar. Offentlig reglering handlar om att se till det allmännas intresse 

(Paasch, 2012). 

 

En typ av offentlig reglering är kommunernas detaljplaner där det regleras vad marken 

får användas till, exempelvis bostäder eller industrier. En detaljplan kan alltså ge 

fastighetsägaren en rätt att uppföra t.ex. bostäder, en rätt han inte varit garanterad till 

utan detaljplanen. En fastighetsägare som får sin mark reglerad till allmän plats mister 

däremot en stor del av sin förfoganderätt till fastigheten, till exempel rätten att uppföra 

byggnad (Paasch, 2012). 

 

Sedan 2011 har privata aktörer haft möjlighet att ta initiativ till detaljplaner (Kalbro & 

Røsnes, 2013). Genom att ge byggherrarna större möjlighet att påverka planens 

utformning skapas en större förståelse mellan byggherrar och planhandläggare (Kule & 

Røsnes, 2009). Byggherrarna får tillfälle att uttrycka sina intressen och behov till de 

ansvariga för planprocessen. Genom sin påverkan i planarbetet har byggherrarna chans 

att utöka sina ansvarsområden med att kunna ge förslag till regelverk som sedan 

kommer att styra genomförandet av planen (Kule & Røsnes, 2009). 

 

En individ som har en allmän rättighet tenderar att använda rätten utan att tänka på 

konsekvenserna. Vid privat ägande däremot, ligger det i markägarens intresse att ta 

konsekvenserna av sitt användande i beaktning, eftersom skada på egendomen drabbar 

markägaren själv (Alchain & Demsetz, 1973). 

 

I takt med att städer expanderar ökar behovet av utrymme, både över och under mark. 

Trots detta finns det idag få metoder att reglera användningen av utrymmet under mark i 

plan (Sterling et al., 2012, refererad i Bartel & Janssen, 2015). Bristen av regleringar av 

utrymmet under mark kan leda till konflikter relaterade till prioriteringar av utrymmets 

användning och vem som ansvarar för utrymmet (Bartel & Janssen, 2015). I framtiden 

bör även de underjordiska utrymmena tas i beaktning vid fysisk planering, i syfte att 

säkerställa en hållbar användning av utrymmet under mark. Underjordisk planering kan, 

genom att se till både kraven som finns på ytan samt under marken, vara till fördel 

genom att hjälpa till att lösa konflikter på olika planeringsnivåer (Bartel & Janssen, 

2015). 

 

2.1 Examensarbeten 

Jansson och Kilebrand (2011) har skrivit om ledningsrätt, men även om vilka andra 

rättigheter allmännyttiga ledningar kan upplåtas med på kommunal mark. De kommuner 

som undersöktes låg alla i Stockholmsområdet. Genom litteraturstudie fann de att 
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kommunerna kunde använda sig av olika typer av nyttjanderättsavtal, avtalsservitut 

alternativt ledningsrätt eller tredimensionell fastighetsbildning. Genom intervjuer drog 

de slutsatsen att markavtal var den vanligaste formen av rättighetsupplåtelse för 

allmännyttiga ledningar på allmän platsmark i de undersökta kommunerna. 

Kommunerna ansåg att markavtal lämpar sig bäst i en föränderlig miljö som städer 

eftersom de är lätthanterliga och är en tillräckligt stark upplåtelseform. Ledningsrätt 

uppskattades inte av kommunen eftersom det ger ledningsrättshavaren en för stark rätt 

gentemot kommunen och resulterar i en för låg ersättning. Bolagen som äger de allmän-

nyttiga ledningarna var för den starka rätt som ledningsrätt ger, men ville heller inte 

förstöra relationen till kommunerna och gick därför ofta med på att sluta markavtal 

(Jansson & Kilebrand, 2011). 

 

Eklund och Kjörk (2009) har undersökt med vilka typer av rättigheter ledningar har 

upplåtits i Göteborgs stad, samt vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive 

rättighetsform. Eklund och Kjörk (2009) har inte definierat att det är allmännyttiga 

ledningar de har undersökt, men med tanke på vilka företag de har intervjuat kan 

slutsatsen dras att så är fallet. I likhet med Jansson och Kilebrand (2011) har Eklund och 

Kjörk (2009) kommit fram till att markavtal var den vanligast förekommande 

upplåtelseformen för ledningar på allmän platsmark. Ledningshavarna såg även här att 

ledningsrätt är den bästa rättighetsupplåtelsen, men gick ofta med på markavtal för att 

upprätthålla goda relationer med kommunen. Eklund och Kjörk (2009) drog slutsatsen 

att ett mellanting mellan ledningsrätt och nyttjanderätt skulle vara den bästa lösningen. 

De ansåg att en lagändring krävs för att ge båda parter en likvärdig rätt. Lagändringen 

skulle kunna innebära möjligheten att tidsbegränsa ledningsrätt. 

 

Lindskog (2008) har undersökt rättsläget kring att anlägga icke-kommunala ledningar 

på allmän plats med ledningsrätt. I likhet med tidigare nämnda examensarbeten skrev 

även Lindskog (2008) om hur kommunerna föredrog avtalslösningar medan lednings-

havarna ville ha ledningsrätt. Lindskog (2008) har dock dragit slutsatsen att lednings-

rätten inte ger ledningshavaren en för stark ställning gentemot kommunen. Kommunen 

har redan ett starkt skydd i lagen, det är tolkningen och den praktiska tillämpningen av 

lagen som bör ändras. 

 

Spångberg (2013) har gjort ett examensarbete som en del i en utredning från 

Lantmäteriet, ”Samråd och olämpliga planbestämmelser”. Examensarbetet tar upp vilka 

typer av olämpliga planbestämmelser kommuner använder sig av i planeringsarbetet. Ett 

exempel är när enskilda rättigheter upplåts på allmän plats. Spångbergs (2013) slutsatser 

är bland annat att ett bättre samarbete mellan kommunerna och Lantmäteriet skulle 

minska användandet av olämpliga planbestämmelser. Det ökade samarbetet skulle 

kunna genomföras genom fler möten innan själva samrådet. 
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3. Metod 

I studien har två metoder, juridisk metod och kvalitativa intervjuer, använts för att 

besvara frågeställningarna. Metoderna beskrivs mer ingående nedan. 

 

3.1 Juridisk metod 

Juridisk metod har använts för att reda ut rättsläget kring enskilda ledningar på allmän 

platsmark och vilka olika rättighetsupplåtelser som kan tillämpas för dessa. I första hand 

har lagtext tolkats, men i de fall den varit otydlig har förarbeten studerats. Rättspraxis, i 

form av en prejudicerande dom, har använts för att få vägledande tolkning av lagtext. 

Dessutom har doktrin studerats för att få en utvecklad och fördjupad bild av den 

gällande juridiken (Zetterström, 2004). 

 

Propositioner, rättsfall och viss doktrin har sökts upp via Norstedts Juridiks databas-

t änst  eteo. Lantmäteriets handböcker har funnits tillgängliga via Lantmäteriets 

hemsida, med undantag för handböckerna för jordabalken och plan- och bygglagen, som 

erhållits genom personlig kontakt med Lantmäteriet.  

 

3.2 Intervjuer 

 enom interv uer kan en d upare förståelse av problematiken uppnås.  roblemet kan 

också sättas i ett sammanhang (Doody & Noonan, 2013). Enligt Doody och Noonan 

(2013) ska den som intervjuar förbereda respondenten om hur lång tid intervjun 

kommer att ta och ge information om vilka frågor som ska ställas. I studiens inlednings-

fas kontaktades intervjurespondenterna. De fick bakgrundsinformation om studien och 

förfrågan om att medverka i en intervju. Innan intervjun skickades e-post ut till 

respondenterna med information om beräknad tidsåtgång, att intervjun spelades in samt 

intervjufrågorna.   studien finns inga fördelar med att publicera intervjurespondenternas 

namn. Respondenterna behandlas därför konfidentiellt. 

 

Vid intervjuerna närvarade båda författarna för att ge varandra stöd och hjälp. När det är 

flera personer som intervjuar ska en vara huvudintervjuare som leder intervjun och 

andra medverkande ska enbart lyssna och göra anteckningar (Kylén, 2004).  

 

Samtliga intervjuer som genomförts har spelats in efter godkännande av intervju-

respondenterna. Det finns både fördelar och nackdelar med ljudinspelning av intervjuer. 

Fördelar är att den/de som intervjuar kan lägga större fokus på frågorna och svaren, och 

mindre fokus på att anteckna. Genom att spela upp intervjun i efterhand kan tonfall och 

ordval registreras. Det är också möjligt att lyssna på sitt eget agerande och lära av sina 

misstag (Trost, 2010). Trots att en intervjurespondent godkänt inspelningen kan många 

uppleva det som hämmande och besvärande med ljudupptagning under intervjun. Det är 

även väldigt tidskrävande att lyssna igenom ljudinspelningarna i efterhand och det kan 

vara besvärligt att leta rätt på specifika detaljer (Trost, 2010). 
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Med de intervjurespondenter som fanns relativt nära geografiskt och hade möjlighet att 

ta emot oss genomfördes intervjun på plats. För de städer som inte besöktes genom-

fördes intervjuerna via telefon då detta är ett effektivt sätt att samla in information från 

respondenter som är utspridda geografiskt (Barriball, Christian, White & Bergen, 1996). 

Två av intervjuerna i den här studien genomfördes i grupp, efter önskemål från intervju-

respondenterna. Två projektledare från exploateringsenheten i Uppsala kommun 

intervjuades tillsammans. I Stockholms Stad intervjuades den kommunala lantmäteri-

myndigheten, trafikkontoret och exploateringskontoret tillsammans. 

 

3.2.1 Urval 

Problemet med enskilda ledningar på allmän platsmark påträffas främst i Sveriges större 

städer, där detaljplanering för tätbebyggelse i stadsmiljö görs (Uppsala kommunala 

lantmäterimyndighet, personlig kommunikation, 4 februari, 2016). Därför har de fyra 

befolkningsmässigt största kommunerna ingått i den här studien. De kommuner som 

studerats är Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, och Uppsala kommun. Alla 

dessa kommuner har en kommunal lantmäterimyndighet. 

De personer som har intervjuats i dessa kommuner är företrädare för kommunen som 

planmyndighet, kommunen som markägare samt kommunen i form av lantmäteri-

myndighet. En till två representanter för kommunernas roller har intervjuats beroende 

på hur stort underlag de gett. Dessa har valts ut för att ge olika perspektiv på 

problematiken i olika skeden, från detaljplanearbetet, genomförandet av detaljplanen, 

till en ansökan om officialrättighet när detaljplanen är genomförd. Tre byggherrar, från 

olika bolag, NCC, Skanska och JM, har intervjuats för att få en bild av hur de aktörerna 

upplever problemet med enskilda ledningar på allmän platsmark. Byggherrarna valdes 

ut genom att ett visst antal byggbolag kontaktades. De som svarade först togs med i 

studien. En representant från Lantmäteriets PBL-nätverk har intervjuats för att ge en 

bredare bild av frågan genom att bidra med kunskaper inom både 

fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen. 

 

Kommunen som planmyndighet tar fram detaljplaner som reglerar hur mark- och 

vattenområden får användas. Denna ligger sedan till grund för bygglovsprövning. I 

detaljplanen ska anges vilka markområden som ska utgöra allmän platsmark, kvarters-

mark och vattenområden. Detaljplanen ska även ange vilka bestämmelser som ska gälla 

inom planområdet. 

 

Vid ett exploateringsprojekt på kommunal mark är det kommunen som markägare som 

planerar, leder och samordnar projektet. När projektet är genomfört ska kommunen 

förvalta den allmänna platsmarken, om inget annat står i detaljplanen. Kommunen som 

markägare upplåter privaträttsliga upplåtelseavtal för enskilda ledningar på allmän 

platsmark.  
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En förrättningslantmätare handlägger lantmäteriförrättningar där syftet kan vara att 

ändra eller nybilda fastigheter, bilda gemensamhetsanläggning, servitut eller 

ledningsrätt. Förrättningslantmätare kommer i kontakt med enskilda ledningar på 

allmän platsmark efter att någon ansökt om offentligrättslig upplåtelse för en sådan 

ledning. De ska ta ställning till yrkandet och fastställa om det är plan- och lagenligt, och 

då besluta om upplåtelsen. 

Byggherren är enligt plan- och bygglagen (i fortsättningen PBL) 1 kap. 4 § (SFS 

2010:900) “den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten”. Eftersom det är byggherren som uppför de aktuella 

byggnaderna ligger det i deras intresse att ledningarnas placering i marken säkras 

genom en rättighetsupplåtelse.  

Lantmäteriets PBL-nätverk har som syfte att öka kunskapen om plangenomförande-

frågor genom utbildning och stödmaterial. PBL-nätverket fungerar som ett komplement 

till Lantmäteriets juridiska användarstöd. Anställda på Lantmäteriet kan höra av sig till 

nätverket om de har frågor angående t.ex. detaljplaner.  

 

3.2.2 Intervjufrågor 

I en samtalsintervju ska frågorna kunna knytas till frågeställningen. Det är viktigt att 

skapa en intervjusituation där respondenterna känner att de kan framföra sina 

erfarenheter och upplevelser. Frågorna ska vara korta och lättförståeliga (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

Lämpligt är att inleda med några enkla uppvärmningsfrågor för att skapa en bra 

stämning och kontakt mellan den som intervjuar och respondenten. Esaiasson et al. 

(2012) menar att de viktigaste frågorna är de tematiska, som innebär breda, öppna 

frågor där respondenten kan utveckla vad hon eller han upplever vara det viktigaste. 

Uppföljningsfrågor används för att, på en tematisk fråga, få fram mer information, eller 

komma djupare. Den sista typen av frågor är de direkta, som ställs för att ta upp sådant 

som intervjuaren vill ha med i intervjun men som inte kommit upp i tidigare skede. Om 

det finns osäkerhet kring vad respondenten menar med ett svar kan tolkningsfrågor 

användas, där intervjuaren säkerställer sig om att ha uppfattat respondentens åsikt eller 

svar korrekt (Esaiasson et al., 2012). 

 

Intervjufrågorna till den här studien har tagits fram med utgångspunkt i fråge-

ställningarna. De har utformats utifrån metoden som beskrivs av Esaiasson et al. (2012). 

Intervjun var uppbyggd av tematiska frågor som följdes av uppföljningsfrågor. Vid 

oklarheter användes tolkningsfrågor för att klargöra. Intervjufrågorna återfinns i bilagor. 

 

3.2.3 Analysmetod 

När intervjuerna hade genomförts sammanställdes dessa. För att analysera intervjuerna 

användes kartläggningsmetoden. Den innebär att ett schema görs över de fenomen som 

undersökts, de viktigaste aspekterna till fenomenen samt undergrupper till dessa 
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fenomen (Esaiasson et al., 2012). Utgångspunkten i analysen har varit de huvudsakliga 

frågeställningarna, som utgör undersökningens fenomen. Utifrån frågeställningarna har 

intervjupersonerna grupperats efter vad som är relevant för respektive frågeställning. 

Antingen har de grupperats kommunvis eller utifrån kommunens olika roller samt 

övriga aktörer. Dessa grupperingar utgör aspekterna. Slutligen har citat valt ut för att ge 

tyngd åt dessa viktiga aspekter. Efter att interv uerna analyserats skickades resultatet till 

vederbörande respondent för korrekturläsning och godkännande. 
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4. Resultat av rättsläget 

4.1 Instansordningen 

Vid eventuell tvist angående äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt till 

servitut eller annan särskild rätt till egendomen väcks talan hos den allmänna tingsrätten 

(rättegångsbalken, SFS 1942:740 10 kap. 10 §). Deras beslut kan överklagas till 

hovrätten (lag om domstolsärenden, SFS 1996:242 39 §), vilkas beslut i sin tur kan 

överklagas till högsta instansen, Högsta domstolen (lag om domstolsärenden, SFS 

1996:242 40 §). För att överklaga till hovrätt alternativt Högsta domstolen krävs 

prövningstillstånd (lag om domstolsärenden, SFS 1996:242 39-40 §§ ). 

 

Angående officialrättigheter som beslutats av den kommunala lantmäterimyndigheten 

sker överklagan till mark- och miljödomstolen (fastighetsbildningslagen, i 

fortsättningen FBL, SFS 1970:988 15 kap. 1 §). Mark- och miljödomstolens beslut kan i 

sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (lag om mark- och miljödomstolar, 

SFS 2010:921 1 kap. 2 §). Dock krävs prövningstillstånd i de flesta fall för att få ett 

ärende prövad i denna instans (Mark- och miljööverdomstolen, 2014). Huvudregeln är 

att mark- och miljööverdomstolens domar inte får överklagas. Dock får detta göras om 

domstolen anser att ärendet är av stor vikt för vidare rättstillämpning. Högsta instansen 

utgörs av Högsta domstolen (lag om mark- och miljödomstolar, SFS 2010:921 5 kap. 5 

§). 

 

4.2 Detaljplan 

I Sverige har kommuner planmonopol, vilket uttrycks i plan- och bygglagen 1 kap. 2 § 

(SFS 2010:900), “det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten”.  lanmonopolet innebär även att det är kommunen som får besluta om 

en plan ska upprättas eller ej samt att det bara är kommunen som får anta planer 

(Boverket, 2016). 

 

Enligt PBL 4 kap. 1 § (SFS 2010:900) kan kommunen reglera mark- och vatten-

användningen, och områdens lämplighet för bebyggelse genom en detaljplan eller 

områdesbestämmelse. Detta gäller vid nybyggnation av sammanhållen bebyggelse eller 

när befintlig bebyggelse ska ändras eller bevaras (PBL, SFS 2010:900, 4 kap. 2 §). 

Planarbetet utgörs av regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. 

Detta regleras i plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). 

 

Vid upprättande av en detaljplan ska kommunen ange vilka områden som ska utgöra 

allmän platsmark, kvartersmark och vattenområden (PBL, SFS 2010:900 4 kap. 5 § 

p.1). Allmän platsmark är platser som är ämnade för gemensamma behov, så som gator, 

torg, vägar och parker. Områden som inte är avsedda för allmän platsmark eller 

vattenområden utgör kvartersmark (PBL, SFS 2010:900 1 kap. 4 §). 
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Normalt är kommunen huvudman för allmänna platser, om inte annat förordnas i 

planen. För att förordnande om enskilt huvudmannaskap ska få ske, måste särskilda skäl 

föreligga (PBL, SFS 2010:900 4 kap. 7 §). Om huvudmannaskapet ska vara enskilt 

ansvarar de berörda fastighetsägarna för den allmänna platsmarken genom en 

gemensamhetsanläggning (Kalbro & Lindgren, 2015). 

  

Det finns även möjlighet att ha ett delat huvudmannaskap vilket regleras i PBL 4 kap. 7 

§ (SFS 2010:900). Detta innebär att inom en detaljplan kan kommunen ansvara för vissa 

av de allmänna platserna och fastighetsägare för andra (Boverket, 2014). Det är inte 

tillåtet att huvudmannaskapet delas för en och samma allmänna plats i en detaljplan 

(Utredningen om kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag, 2010). 

 

Om det underlättar en detaljplans genomförande har kommunen rätt att bestämma om 

vilka servitut, ledningsrätter och andra särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller 

upphävas (PBL, SFS 2010:900 4 kap. 18 § 1 st. 2 p.). De har även rätt att bestämma 

vilka anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar och vilka fastigheter 

som ska delta i dessa anläggningar (PBL, SFS 2010:900 4 kap. 18 § 1 st. 3-4 p.). 

 

Lantmäterimyndigheten är inte helt bunden till att följa detaljplanens bestämmelser. Om 

det vid förrättningen visar sig att fler fastigheter än vad som angetts i planen bör 

anslutas till en gemensamhetsanläggning, är det upp till förrättningslantmätaren att göra 

en prövning för dessa fastigheter, enligt anläggningslagens bestämmelser. Denna 

avvikelse får dock inte motverka detaljplanens syfte. (Didón et al., 2015).  

 

Under tiden för upprättandet av en detaljplan ska kommunen samråda med bland annat 

lantmäterimyndigheten eftersom planen kan medföra ett antal fastighetsbildningsfrågor. 

Kommunen ska även samråda med kända sakägare, så som fastighetsägare (Didón et al., 

2015). 

 

4.3 Allmän platsmark, ovan och under jord 

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte användas på ett sätt som strider 

mot detaljplanens ändamål för platsen, utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd 

krävs inte om ianspråktagandet endast sker tillfälligt, i liten omfattning och utan att göra 

intrång på annans tillstånd (Ordningslagen, SFS 1993:1617 3 kap. 1 §) . Innan 

polismyndigheten kan ge tillstånd till ianspråktagande av offentlig plats ska yttrande 

erhållas från kommunen. Tillstånd får inte ges i de fall kommunen avstyrker ansökan 

(Ordningslagen, SFS 1993:1617 3 kap. 2 §). 

 

Enligt rättsfallet NJA 1973 s.70 gäller inte ordningslagen under mark. Högsta 

domstolen fastslog att syftet med den allmänna platsmarken inte påverkades av de 

underjordiska ledningarna som därmed kunde upplåtas med nyttjanderätt. Stockholms 

kommun hade gett Televerket rätt till utrymme för teleledningar i gatumark. Målet 

handlade om ersättningen från Televerket till kommunen. Televerket hade yrkat på att 



 

15 

 

ianspråktagandet av marken för ledningarna skulle ske enligt, den då gällande, 2 § 

allmänna ordningsstadgan (SFS 1956:617), och att ersättningen skulle baseras utifrån 

denna. Kommunen menade istället att det var en fråga om upplåtelse på privaträttslig 

grund. Högsta domstolen fastslog att 2 § allmänna ordningsstadgan inte var tillämplig i 

detta fall eftersom ledningarna under gatan inte berörde användningen av gatan så som 

allmän plats. Högsta domstolen biföll därmed kommunens yrkande om att 

ledningsupplåtelsens ersättning bör baseras på privaträttslig grund (NJA 1973 s. 70).  

 

4.4 Ledningar 

Det finns två kategorier av ledningar, allmännyttiga och enskilda. Uppdelningen är 

viktig för vilken typ av markupplåtelse som ska tillämpas, samt för ersättningsfrågan 

(Kalbro & Lindgren, 2015). 

De allmännyttiga ledningarna ägs av stat, kommun eller andra huvudmän. Exempel på 

dessa ledningar är kommunalt VA-, starkströmsnät samt ledningar som ägs av 

telekommunikationsföretag. De allmännyttiga ledningarna försörjer ett större antal 

fastigheter (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Enskilda ledningar betjänar endast mindre områden och en eller flera fastigheter. De 

kan utgöras av t.ex. VA-ledningar. För flera fastigheter som tillsammans ska nyttja och 

förvalta en enskild ledning bildas gemensamhetsanläggningar. Är det endast en fastighet 

som ansvarar för ledningen brukar det istället lösas genom servitutsrätt (Kalbro & 

Lindgren, 2015). 

 

4.5 Markåtkomst för ledningar 

När ledningar ska anläggas behöver ledningsägaren få en rätt att nyttja annans mark. 

Det finns olika vägar att gå för att uppnå denna markupplåtelse. Nödvändiga rättigheter 

kan säkras genom avtal alternativt genom tvingande markåtkomstlagstiftning (Ekbäck, 

2011). 

Det finns rättigheter som upprättas mellan fastigheter och sådana som upprättas mellan 

personer. De kan skapas genom avtal eller genom beslut av myndighet eller domstol 

(Lantmäteriet, u.å.). Avtalsrättigheterna regleras i jordabalken (i fortsättningen JB) 7-14 

kap. (SFS 1970:994) och kan utgöras av ett nyttjanderättsavtal eller avtalsservitut. 

Officialrättigheterna, det vill säga de rättigheter som skapas av myndighet eller domstol, 

kan utgöras av officialservitut, gemensamhetsanläggning eller, vid allmännyttiga 

ledningar, ledningsrätt. En annan möjlighet är att bilda en tredimensionell fastighet (i 

fortsättningen 3D-fastighet) för ledningsutrymmet. 3D-fastigheter avgränsas både 

horisontellt och vertikalt (FBL, SFS 1970:988 1 kap. 1a § och JB, SFS 1970:994 1 kap. 

1a §). 
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4.5.1 Gemensamhetsanläggning 

Det är inte alltid mö ligt att tillgodose en fastighets behov på den enskilda fastigheten. 

 bland behövs samverkan mellan flera fastigheter för att anordna till exempel vägar, 

vatten- och avloppsanläggningar (Julstad, 2015). Den svenska lagstiftningen hanterar 

detta i anläggningslagen (i fortsättningen AL). Enligt  L 1   (SFS 1973:11 9) kallas 

anläggningar som behövs för att tillgodose flera fastigheters behov för gemensamhets-

anläggningar. Dessa anläggningar ska vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna. 

 

För att upprätta en gemensamhetsanläggning måste vissa krav uppfyllas. Det enskildas 

intresse tillgodoses genom väsentlighetsvillkoret (AL, SFS 1973:11 9,    ), båtnads-

villkoret (AL, SFS 1973:1149, 6 §), och opinionsvillkoret (AL, SFS 1973:11 9, 7  ). 

För att tillgodose det allmännas intressen ska bland annat hänsyn tas till planer och 

bestämmelser enligt  L 9 § (AL, SFS 1973:1149). Enligt Prop. 1973:160 s 195 n 

innebär detta både att de fastställda planlinjerna ska följas och att anläggningen ska vara 

ändamålsenligt utifrån de utgångspunkter som ligger till grund för planen eller 

bestämmelsen. Det är lantmäterimyndigheten, efter samråd med byggnadsnämnden, 

som gör prövningen om anläggningen överensstämmer med planen (Lantmäteriet, 

2015). 

 

Mindre avvikelser från vad som stämmer överens med planen får göras (AL, SFS 

1973:1149 9 §). Det är främst i de fall en plan fått ett mindre lämpligt innehåll i en 

detaljfråga ett avsteg från planen får göras. Planens syfte får dock inte åsidosättas 

(Lantmäteriet, 2015). 

 

En gemensamhetsanläggning får, enligt AL 11 § 1 st. (SFS 1973:1149), inte upprättas 

om den medför olägenhet av något slag för allmänt intresse. Skyddet i denna paragraf 

gäller både inom och utom planlagt område (Lantmäteriet, 2015). 

 

4.5.2 Servitut 

Enligt jordabalken 14 kap. 1 § (SFS 1970:994) är servitut en typ av rättighetsupplåtelse 

som ger en fastighet rätt att utnyttja ett visst markområde eller utrymme på annan 

fastighet för ett visst ändamål som är av stadigvarande betydelse. För att bilda servitut 

ska även ändamålsenlig markanvändning främjas.  

Servitut är knutna till själva fastigheterna och påverkas alltså inte av vem som äger 

fastigheterna. Servitutsrätt kan upplåtas antingen genom avtalsservitut eller official-

servitut. Avtalsservituten är civilrättsliga avtal mellan fastighetsägarna (Julstad, 2015) 

och regleras i JB 7 och 14 kap. (SFS 1970:994). Dessa kan skrivas in i fastighets-

registret (JB, SFS 1970:994 7 kap. 10 §). Officialservitut är upplåtna genom beslut av 

myndighet eller domstol och då oftast i en lantmäteriförrättning (Julstad, 2015). Enligt 

fastighetsbildningslagen 1 kap. 1 § (SFS 1970:988) kan servitut bildas, ändras och 

upphävas genom fastighetsbildning. Officialservitut ska även, förutom den allmänna 

definitionen för servitut i JB 14 kap. 1 § (SFS 1970:994), uppfylla kravet på väsentlig 

betydelse enligt FBL 7 kap. 1 § (SFS 1970:988). 
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Vid fastighetsbildning ska de allmänna plan- och lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL vara 

uppfyllda för att en åtgärd ska få genomföras (Julstad, 2015). Enligt FBL 3 kap. 2 § 

(SFS 1970:988) får fastighetsbildning inom område med detaljplan eller områdes-

bestämmelser inte ske om åtgärden strider mot planer eller bestämmelser. Mindre 

avvikelser får göras om inte ändamålet med planen motverkas. 

 

4.5.3 Servitut och gemensamhetsanläggningar på allmän platsmark  

Eftersom servitut och gemensamhetsanläggningar endast ger en eller ett fåtal fastigheter 

rätt att nyttja visst markområde kan dessa inte tillämpas på allmän platsmark. Detta 

eftersom den allmänna platsmarken ska vara tillgänglig för allmänheten, utan förbehåll 

för denna typ av förrättningar (Boverket, 2009). 

 

Enligt Lantmäteriets handbok, Lantmäterimyndighetens medverkan i planprocessen, 

vägledning för tillämpning av de nya bestämmelserna i PBL, som är under utarbetning, 

är det möjligt att planlägga för underjordiska gemensamhetsanläggningar. Om det finns 

behov för enskilda fastigheter att lägga underjordisk ledning, infiltrationsanläggning 

eller liknande inom allmän plats där kommunen är huvudman, ska detta redovisas i 

planen. Att reglera rätten för en sådan anläggning är genomförbar eftersom de är 

placerade under den allmänna platsmarken. Den allmänna platsens ändamål får inte 

påverkas av de underjordiska anläggningarna. I planen måste det tydligt framgå att 

denna bestämmelse innebär att de olika användningarna ska tillämpas i olika höjdnivåer 

(Lantmäteriet, under utarbetning). Följande exempel finns att läsa i den blivande PBL-

handboken: 

 

Det kan t.ex. stå “g1 = utrymme under mark (eller under viss nivå) ska vara tillgänglig 

för gemensamhetsanläggning för xx-ledning”. Då avser bestämmelsen att utrymmet 

reserveras för gemensamhetsanläggning, fastän området i övrigt ska användas för 

allmän plats. (Lantmäteriet, under utarbetning) 

 

4.5.4 Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt är en begränsad rättighet som, till skillnad från servitut, upplåts mellan 

fastighet och viss person. Nyttjanderättshavaren behöver alltså inte själv äga en fastighet 

för att kunna ingå ett nyttjanderättsavtal (Lantmäteriet, 2013). Nyttjanderättsupplåtelser 

är maximalt bindande i 50 år, eller 25 år inom detaljplanelagt område (JB, SFS 

1970:994 7 kap. 5 §). En förlängning av avtalet betraktas som en ny upplåtelse (JB, SFS 

1970:994 7 kap. 7 §). 

 

Ett skriftligt avtal om nyttjanderättsupplåtelse kan, efter ansökan av någon av parterna, 

inskrivas i fastighetsregistret (JB, SFS 1970:994 7 kap. 10 §). En inskrivning medför att 

avtalet blir sakrättsligt skyddat och består därmed alltid mot ny ägare (Lantmäteriet, 

2013). 
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4.5.5 Tredimensionella fastigheter 

En 3D-fastighet avgränsas både horisontellt och vertikalt (FBL, SFS 1970:988 1 kap. 1a 

§ och JB, SFS 1970:994 1 kap. 1a §). För att ny- eller ombilda en 3D-fastighet måste en 

prövning göras om det är den bästa fastighetsrättsliga lösningen för det enskilda fallet 

(FBL, SFS 1970:988 3 kap. 1 §). I första hand ska lösning sökas i traditionell fastighets-

bildning, så som marköverföring, bildande av servitut, eller genom bildande av 

gemensamhetsanläggning (Lantmäteriet, 2015). En anledning till att välja att bilda en 

3D-fastighet, framför annan fastighetsbildning, är om den senare leder till betydande 

kostnader, tydliga förvaltningsmässiga olägenheter eller rättsliga oklarheter (Boverket, 

2004). 

 

För bildandet av 3D-fastigheter gäller de allmänna lämplighetsvillkoren för fastighets-

bildning i FBL 3 kap. 1 § (SFS 1970:988), samt särskilda villkor i 3 kap. 1a § (FBL, 

SFS 1970:988). Detta innebär att kraven på att få bilda 3D-fastigheter är högre än 

kraven för bildandet av traditionella fastigheter. Det beror på att 3D-fastigheter i större 

utsträckning är beroende av omkringliggande fastigheter än vad traditionella fastigheter 

är (Lantmäteriet, 2016). 

 

Sedan 2004 har det varit möjligt att överlappa allmän platsmark och kvartersmark i 

detaljplan. Detta innebär till exempel att marken ovan mark utnyttjas som allmän 

platsmark, medan ytan under mark kan nyttjas som kvartersmark genom 3D-fastigheter. 

Det är viktigt att gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark är tydligt 

definierade och redovisade i plankartan. Detta görs bland annat genom att, förutom att 

ange koordinater för x- och y-led, även ange koordinater för z-led (Boverket, 2004). 

 

4.5.6 Ledningsrätt 

Ledningsrätt tillämpas på ledningar för allmänt ändamål och regleras i ledningsrätts-

lagen (i fortsättningen LL) (Julstad, 2015). 

Enligt LL 1 § (SFS 1973:1144) kan rätten gälla till förmån för person eller fastighet och 

prövas genom en förrättning. Ledningsrätt får endast upplåtas för ledningar och 

anläggningar som räknas upp i LL 2 § (SFS 1973:1144). Vidare får ledningsrätt inte 

upplåtas om syftet kan uppnås på annat sätt eller om olägenheterna som rätten medför 

för enskilda eller det allmänna överväger fördelar som rätten ger ledningsägaren (LL, 

SFS 1973:1144, 6 §) Detta gäller inte om det finns bestämmelser om ledningsrätt i 

detaljplan och beslut om ledningsrätt meddelas inom detaljplanens genomförandetid 

(LL, SFS 1973:1144, 6a §). 
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4.6 Sammanfattning 

Enligt ordningslagen krävs polistillstånd vid nyttjandet av offentliga platser som strider 

mot ändamålet för aktuell detaljplan. I NJA 1973 s. 70 fastställs att ordningslagen inte 

gäller under mark. På den grunden är det tillåtet att upplåta civilrättsliga avtal för 

ledningar under mark, såvida inte syftet med den allmänna platsmarken berörs. 

Rättsfallet behandlar endast allmännyttiga ledningar, men eftersom domstolen 

konstaterar att civilrättsliga avtal tillåts under mark, bör detta även gälla för enskilda 

ledningar. 

 

Enligt FBL 3 kap. 2 § får fastighetsbildning inte ske i strid mot en gällande detaljplan. 

Det är tillåtet att göra mindre avvikelser från planen om syftet inte motverkas. Official-

rättigheter, såsom officialservitut och gemensamhetsanläggning, får endast bildas om de 

anses kunna utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen. Eftersom JB saknar 

motsvarande bestämmelse, kan avtalsservitut bildas utan att ställningstagande måste tas 

om det utgör en mindre avvikelse eller ej.  

 

När det gäller underjordiska gemensamhetsanläggningar tydliggör den kommande PBL-

handboken att dessa får anläggas under allmän platsmark genom en g-bestämmelse. 

Bestämmelsen ska ange på vilken nivå i den allmänna platsmarken som gemensamhets-

anläggningen får placeras.  

 

Möjlighet finns att låta allmän platsmark och kvartersmark överlappa varandra i 

detaljplanen. Det innebär att 3D-fastighetsbildning kan ske för ett område med 

kvartersmark under allmän platsmark. I ett sådant område kan enskilda ledningar 

placeras. 
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5. Resultat av intervjuer 

5.1 Hur frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark i 
Sveriges fyra största kommuner har lösts 

5.1.1 Stockholms stad 

Stockholms stads planavdelning planlägger ofta byggrätten ut till fastighetsgräns. Enligt 

planarkitekten regleras inte enskilda ledningar på allmän platsmark i kommunens 

detaljplaner. 

 

Projektledare för exploateringskontoret skriver de avtal som ligger till grund för 

genomförandet av detaljplaner. De strävar efter att lämna över den allmänna 

platsmarken, t.ex. gatorna, så lättskötta som möjligt till trafikkontoret att förvalta. För 

att underlätta detta är just nu en del av en avtalsmall under bearbetning. 

 

Stockholms stad är mycket restriktiva till att tillåta att privata ledningar, eller andra 

privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden. Bolaget åtar sig att teckna ett 

avtal med trafikkontoret för nedläggning, underhåll och drift av dessa, samt att därtill 

erlägga ersättning för nyttjande av allmän platsmark. (Projektledare, 

exploateringskontoret, Stockholms stad, personlig kommunikation, 28 april 2016) 

 

Denna del ska avråda byggherrar från att anlägga enskilda ledningar på allmän plats, 

men hänvisar de, som trots allt måste göra det, att sluta avtal med trafikkontoret. På så 

sätt undanhåller de byggherrar från att söka servitut.  

 

Avtalsingenjören på trafikkontoret upplåter rätten för de enskilda ledningarna på den 

allmänna platsmarken genom nyttjanderättsavtal. Nyttjanderätt medför större handlings-

frihet för kommunen än vad en servitutsupplåtelse gör. Servitut ger ledningsägaren en 

för stark rätt och låser kommunens handlingsutrymme.  

 

När byggrätten tillåts ända ut till fastighetsgräns anser byggherrarna att vissa ledningar 

måste anläggas utanför fastigheten. Exempel på en sådan ledning är dränerings-

ledningar. Dessa godkänner trafikkontoret i normalfallet, så länge de läggs strax utanför 

husgrunden och på ett djup som gör att de inte stör de flesta andra ledningar som finns i 

den allmänna platsmarken. Detta eftersom det är mer komplicerat och inte ger samma 

säkerhet att ta hand om dräneringen under husgrunden. Idag ligger denna typ av 

dräneringsledningar oreglerade. 

 

Det är som en rutin eller sedvänja att vi tillåter dessa ledningar. (Avtalsingenjör, 

Trafikkontoret, Stockholm, personlig kommunikation, 28 april 2016) 

 

Enligt enhetschefen för den kommunala lantmäterimyndigheten kommer de främst i 

kontakt med enskilda ledningar på allmän platsmark när det handlar om ledningar som 
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hör till flera fastigheter gemensamt. För att dessa ledningar ska få en ordnad förvaltning 

bildar lantmäterimyndigheten gemensamhetsanläggningar. Enhetschefen anser inte att 

det finns några laghinder mot att bilda gemensamhetsanläggning på allmän plats. 

Huvudsaken är att den inte inkräktar på utövandet av den allmänna platsen. Eftersom 

lantmäterimyndigheten anser att det inte strider mot planen att bilda gemensamhets-

anläggning för enskilt ändamål på allmän plats kan det inte anses vara en mindre 

avvikelse. När det inkommer förfrågningar om att bilda servitut innebär prövningen, 

enligt enhetschefen, främst huruvida servitutet är av väsentlig betydelse för fastigheten, 

och inte om ledningen får placeras på allmän platsmark eller ej. Om det finns möjlighet 

att lägga ledningarna på den egna fastigheten är inte väsentlighetskravet uppfyllt och de 

hänvisar då till avtalsservitut istället. 

 

5.1.2 Göteborgs stad 

I Göteborgs stad detaljplaneläggs byggrätten i vissa fall ut till fastighetsgräns. Plan-

arkitekten på planavdelningen i Göteborgs stads har inte tagit fram någon detaljplan där 

enskilda ledningar har reglerats. Anledningen till att detta inte görs i detaljplanen är att 

ledningar är av en sådan detaljeringsgrad att det hör hemma i en senare del i processen. 

Det är endast viktiga allmännyttiga ledningar som finns med i den juridiskt bindande 

plankartan. 

 

Enskilda ledningar som ska kopplas på det allmänna ledningsnätet är av en sådan 

detaljeringsgrad att jag är tveksam på om de hör hemma i en detaljplan. I vår nämnd har 

vi riktlinjer som säger att planerna ska vara mer generella, att inte reglera mer än 

absolut nödvändligt, och i den trenden ser jag inte att det är självklart med sådana små 

regleringar i plankartan. (Planarkitekt, planavdelningen, Göteborgs stad, personlig 

kommunikation, 2 maj 2016)  

 

Enligt distriktschefen på exploateringsavdelningen bildar de, tillsammans med stads-

byggnadskontoret och trafikkontoret, en arbetsgrupp vid framtagandet av detaljplaner. 

De ansvarar för olika delar i planhandlingarna. Exploateringsavdelningen ansvarar för 

att detaljplanen blir lämplig och går att genomföra. 

 

Distriktschefen anser att enskilda ledningar ska undvikas på allmän platsmark. 

Utgångspunkten är att de ska läggas på kvartersmark. I de fall enskilda ledningar ändå 

måste placeras på den allmänna platsmarken upplåts rätten genom avtalsservitut. Detta 

sker efter dialog med trafikkontoret, som bygger ut, samordnar och förvaltar den 

allmänna platsen. De ledningar som upplåts med avtalsservitut är viktiga för fastigheten 

och av stadigvarande betydelse, därför är det av stor vikt att de synliggörs för alla parter 

genom inskrivning i fastighetsregistret. 

 

Har vi tagit ställning till att de är så viktiga att de får ligga på allmän plats, då ska de 

synas. Då ska man ha en rättighet. (Distriktschefen, exploateringsavdelningen, 

Göteborgs stad, personlig kommunikation, 13 maj 2016) 
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Om en ledning är av stor vikt för ett flertal fastigheter och exploateringsavdelningen har 

godkänt att den placeras i den allmänna platsmarken, har de inget emot att upplåtelsen 

sker genom bildandet av en gemensamhetsanläggning. Detta är också en tydlig rättighet 

som är synlig för alla parter. 

 

Enligt distriktschefen på exploateringsavdelningen upplåts ingen rätt för enskilda 

ledningar på allmän platsmark genom nyttjanderättsavtal eftersom det är en rättighet 

som är svårare att göra synlig för tredje part och andra aktörer inom kommunen. Risken 

med att nyttjanderättsavtalen inte syns är att ledningarna skadas vid arbete i 

gatumarken. 

 

Enligt förrättningslantmätaren på den kommunala lantmäterimyndigheten inkommer ett 

fåtal förfrågningar om att bilda t.ex. servitut för enskilda VA-serviser eller 

gemensamhetsanläggning för gemensamma VA-ledningar, på allmän plats. Majoriteten 

av de ansökningar som rör ledningar på allmän plats handlar om bildandet av 

gemensamhetsanläggningar för sopsugar. För sopsugsanläggningar, som redan i 

detaljplaneskedet är kända, bildar förrättningslantmätaren gemensamhetsanläggningar. 

Detta eftersom den gemensamma avfallshanteringen måste lösas på något sätt. Tidigare 

har konstaterats att allmänna ledningar får finnas i allmän platsmark eftersom 

ledningarna kan verka parallellt med den allmänna platsmarken. På de grunderna har de 

dragit slutsatsen att detta även kan tillämpas på enskilda ledningar.  

 

5.1.3 Malmö stad 

Enligt planarkitekten i Malmö stad detaljplaneläggs byggrätten ända ut till fastighets-

gräns i vissa fall, men oftast planläggs fastigheter med förgårdsmark. Detta görs främst 

inte på grund av enskilda ledningar, utan för cykelparkering och plantering. Som en 

konsekvens av detta har problemet med enskilda ledningar på allmän platsmark 

undgåtts. I de fall där byggrätten planläggs ut till fastighetsgräns regleras ingen rätt för 

enskilda ledningar i detaljplanen, utan det löses i genomförandet. 
 

Jag tycker att det finns tillräckliga regleringsmöjligheter, rent civilrättligt, med servitut 

och annat. (Planarkitekt, Malmö stad, personlig kommunikation, 22 april 2016) 

 

I vissa fall kan planhandläggaren lägga in en generell bestämmelse i detaljplanen som 

informerar om att det krävs tillstånd från kommunen om enskilda ledningar ska placeras 

på den allmänna platsmarken. 

 

Även handläggare av markupplåtelser på gatukontoret förespråkar att i första hand 

planlägga fastigheter med förgårdsmark. Detta för att slippa problemen med enskilda 

ledningar på allmän platsmark. 

 

Det är ingenting som vi vill ha i den allmänna marken, den ska ju i första hand vara till 

för allmännyttiga ledningar. (Handläggare av markupplåtelser, Malmö stad, personlig 

kommunikation, 22 april 2016) 
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Gatukontoret får en del förfrågningar från fastighetsägare om att säkra rätten för 

enskilda ledningar på den kommunala marken. Det är ofta i ett sent skede, när 

byggnaden är färdigprojekterad, som byggherren kommer på att ledningar måste 

placeras på den allmänna platsmarken och att det måste lösas. Ibland händer det också 

att fastighetsägare lagt ner ledningar utan att fråga. I båda dessa fall upplåts rätten 

genom nyttjanderättsavtal. Anledningen till varför just nyttjanderättsavtal används är för 

att de ger kommunen en starkare ställning än vid t.ex. avtalsservitut. Om ledningarna 

måste flyttas på grund av gatuombyggnad har kommunen större möjlighet att ställa krav 

på ledningshavarna med nyttjanderättsavtal. 

 

Enligt förrättningslantmätaren vid den kommunala lantmäterimyndigheten förekommer 

problem med enskilda ledningar på allmän platsmark inte särskilt ofta. De har vid några 

tillfällen bildat gemensamhetsanläggningar. Exempelvis har det hänt när två större 

kvartersområden har en gemensamhetsanläggning i form av en ledning. När denna 

ledning korsat en gata har även denna bit fått ingå i gemensamhetsanläggningen trots att 

den är placerad under allmän platsmark. Anledningen till att lantmäterimyndigheten 

anser att gemensamhetsanläggning kan bildas under den allmänna platsmarken är att det 

redan ligger allmänna ledningar där. 

 

Förrättningslantmätaren tror även att det finns en hel del ledningar på allmän platsmark 

som kommunen inte är medvetna om och därför ligger oreglerade. 

 

5.1.4 Uppsala kommun 

Enligt planarkitekten i Uppsala kommun detaljplanelägger planavdelningen byggrätten 

fram till fastighetsgräns i vissa av deras planer. Rätten för enskilda ledningar på allmän 

platsmark regleras dock inte i några av deras plankartor. Det har på senare tid fram-

kommit att exploateringsenheten i kommunen upplever att avsaknaden av reglering 

skapar stora problem för dem. 

 

Projektledare på exploateringsenheten i Uppsala kommun anser att de hamnar mellan 

planavdelningens och anläggnings intressen. De upplever att det inte är helt självklart 

hur problemet ska lösas när det inte finns någonting nämnt om enskilda ledningar på 

allmän platsmark i planen. Projektledarna upplåter idag rätten för enskilda ledningar på 

allmän platsmark med avtalsservitut. Eftersom byggherrarna ofta ska överlåta 

fastigheten till en bostadsrättsförening är inte en nyttjanderättsupplåtelse, i form av ett 

markavtal, en lämplig lösning. Detta på grund av att nyttjanderätten är upplåten för 

fastighetsägaren. Ett nytt avtal måste därför ingås när fastigheten byter ägare, vilket 

skulle leda till administrativa kostnader. Genom att upplåta ledningarna med avtals-

servitut knyts istället rätten till fastigheten. Ett avtalsservitut kan dessutom skrivas in i 

fastighetsregistret vilket medför att fastighetsägaren lätt kan finna information om 

upplåtelsen. Genom att upplåta rätten civilrättsligt tvingas inte heller lantmäteri-

myndigheten ta ställning till om markanspråket utgör en mindre avvikelse från 

detaljplanen. 
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På Uppsala kommunala lantmäterimyndighet har förrättningslantmätaren grundsynen att 

allmän platsmark ska vara tillgänglig för allmänheten och anser därför att det inte kan 

bildas rättigheter för enskilt ändamål på sådan mark. 

 

Jag skulle ställa in en sådan förrättning eftersom vi inte får fastighetsbilda för enskilt 

ändamål på allmän platsmark. Man ska hålla sig inom sin kvartersmark. 

(Förrättningslantmätare, Uppsala kommunala lantmäterimyndighet, personlig 

kommunikation, 13 april 2016) 

 

För ledningar som är placerade i direkt anslutning till fastighetsgräns kan förrättnings-

lantmätaren göra undantag. Dessa kan tolkas som en mindre avvikelse från detaljplanen 

och förrättningslantmätaren kan därmed bilda rättigheter för dem. 

 

Bildandet av gemensamhetsanläggning på allmän platsmark har förekommit på 

lantmäterimyndigheten i Uppsala. Förrättningslantmätaren tror att andra på kontoret kan 

resonera att allmän platsmark inte sträcker sig några meter under markytan och därför 

inte stör allmänhetens tillträde. Att upplåta rätt för enskilda ledningar kan ses som ett 

smidigt sätt att hantera frågan. 

 

5.1.5 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av samtliga fyra kommuner, se även tabell 1. 

 

Stockholms stad försöker, i största möjliga mån, undvika att enskilda ledningar placeras 

i den allmänna platsmarken. Kommunen har arbetat fram ett väl fungerande sätt att 

hantera dessa ledningar, om de ändå måste läggas inom sådant område. Trafikkontoret i 

kommunen upplåter rätten för de flesta ledningarna genom nyttjanderätt. För ledningar 

som ägs av flera fastigheter gemensamt, och därmed kräver ordnad förvaltning, bildar 

den kommunala lantmäterimyndigheten gemensamhetsanläggningar. 

 

I Göteborgs stad bildar exploateringsavdelningen, stadsbyggnadskontoret och trafik-

kontoret tillsammans en arbetsgrupp vid framtagandet av detaljplaner. Den vanligaste 

rättighetsupplåtelsen som exploateringsavdelningen använder sig av för enskilda 

ledningar på allmän platsmark är avtalsservitut. Vid enskilda ledningar som kräver 

gemensam förvaltning bildar lantmäterimyndigheten gemensamhetsanläggningar. Det 

händer även att officialservitut bildas. 

 

I Malmö stad planläggs ofta fastigheter med förgårdsmark och därmed undviks 

problemet med enskilda ledningar på allmän platsmark. För de enskilda ledningar som 

trots detta placeras på den allmänna platsmarken upplåter gatukontoret nyttjanderätt. I 

ett fåtal fall har den kommunala lantmäterimyndigheten bildat gemensamhets-

anläggning. 
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I Uppsala kommun upplåts enskilda ledningar på allmän platsmark i första hand genom 

avtalsservitut. Det är exploateringsenheten som upplåter denna rätt. I enstaka fall ansöks 

om bildandet av gemensamhetsanläggning hos den kommunala lantmäterimyndigheten. 

Om gemensamhetsanläggning bildas eller ej avgörs i första hand från fall till fall. Det 

beror även på vilken förrättningslantmätare som ansvarar för förrättningen eftersom de 

har olika strikt tolkning om den allmänna platsmarkens innebörd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Aktörernas upplevelse av problem med enskilda ledningar 
på allmän platsmark 

5.2.1 Kommunen som planmyndighet 

Planarkitekter i samtliga fyra kommuner anser att det inte är ett problem med enskilda 

ledningar på allmän platsmark från deras perspektiv. Upplåtelse av enskilda ledningar 

på allmän platsmark sker i ett senare skede. Planarkitekter i Göteborgs stad och Uppsala 

kommun har den senaste tiden uppmärksammats om att det finns en problematik med 

avsaknaden av reglering i detaljplanen. 

Planarkitekten på planavdelningen i Göteborgs stad har uppmärksammats på problemet 

av Göteborg vatten som efterfrågar utrymmen för dränering och lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Detta har medfört att planavdelningen diskuterar 

möjliga lösningar. 

Frågan lever i allra högsta grad. Vi funderar mycket på de här frågorna, men har inte 

hittat en patent lösning. Det här är inte en fråga som varit jätteaktuell om du frågat mig 

för 4-5 år sedan. Jag upplever att frågan fått ökad aktualisering. Det är nog också för att 

det är allt fler detaljplaner som planläggs på det här sättet. (Planarkitekten, 

Planavdelningen, Göteborgs stad, personlig kommunikation, 2 maj 2016) 

Enligt planarkitekten i Uppsala kommun har exploateringsenheten gjort dem 

uppmärksamma på att bristen på reglering i detaljplanerna skapar stora problem i 

genomförandeskedet. På det sättet blir det även ett problem för planavdelningen, när 

deras planer inte går att genomföra.  

 

Under detaljplaneprocessen förs samtal med aktuell byggherre. Det är inte alla 

byggherrar som är medvetna om att det finns en problematik med att placera enskilda 

ledningar på den allmänna platsmarken. För att kunna reglera ledningarna i planen 

förutsätts att planavdelningen får information om var ledningarna kommer placeras. 

 

Tabell 1. Översikt över kommunernas val av rättighetsupplåtelse 
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5.2.2 Kommunen som markägare 

Projektledaren på exploateringskontoret i Stockholms stad anser att enskilda ledningar 

är ett problem om de inte hamnar i kommunens samlingskarta. Den används för att 

samla information om alla ledningar placerade i kommunens mark, oavsett rättighets-

upplåtelse. 

 

Avtalsingenjören på trafikkontoret i Stockholms stad anser att problemet dels är att 

hålla ordning på vilka ledningar som finns i kommunens mark. Detta problem 

uppkommer då ledningar inte förs in i kommunens samlingskarta. Avtalsingenjören 

menar att det finns ett mörkertal, främst för gamla ledningar, som är oreglerade och inte 

är införda i samlingskartan. Det andra problemet är att ledningarna över huvud taget 

ligger i marken. Detta gör att trafikkontoret måste ta hänsyn till dem, vilket innebär ett 

merarbete när de behöver utföra arbete i gaturummet. Platsbristen i vissa gator 

komplicerar detta ytterligare.  

 

Distriktschefen vid exploateringsavdelningen i Göteborgs stad anser att det är ett 

problem med enskilda ledningar på allmän platsmark eftersom det blir allt trängre i 

gaturummet. Det är fler och fler allmännyttiga anläggningar som ska få plats och ska 

dessutom enskilda ledningar anläggas i gaturummet blir det ännu trängre. Det är viktigt 

att det finns en tanke kring dessa frågor redan i detaljplaneskedet. Det är ett problem om 

behovet uppkommer när planen redan vunnit laga kraft, för då kan exploaterings-

avdelningen inte påverka planen längre. 

 

Anledningen till att enskilda ledningar inte alltid beaktas i detaljplaneskedet kan vara att 

byggherrarna inte kommit så långt i sin projektering och därför inte ser behovet av 

ledningar utanför fastigheten förrän detaljplanen är lagakraftvunnen. Distriktschefen 

funderar på om byggherrarna verkligen alltid har behov av att lägga ledningarna utanför 

fastigheten eller om de ibland gör det för att underlätta sitt eget arbete. Det är inte heller 

helt tydligt vid vilka tillfällen ledningar på allmän plats kan accepteras och i så fall med 

vilken typ av avtal som rätten ska säkerställas. 

 

Enligt handläggaren av markupplåtelser på gatukontoret i Malmö stad ska enskilda 

ledningar undvikas i den allmänna platsmarken, eftersom den i första hand ska vara till 

för allmännyttiga ledningar. Dock är det lättaste och billigaste alternativet för fastighets-

ägaren att nyttja allmän plats. 

 

Oftast är det inte problem i sig, utan det är mest principen. Problemen uppstår ju inte 

nu, när de lägger ner dem, utan det kanske är mer framtida problem om det skulle visa 

sig att vi skulle behöva komplettera de allmänna ledningarna i gatan. Då kanske det inte 

finns utrymme för det, utan att vi tar höjd för framtida förläggningar. I vissa nya 

områden i Malmö är det oerhört trångt i gaturummet att få plats med allting. Det finns 

inte så mycket marginaler. (Handläggare av markupplåtelser, gatukontoret, Malmö stad, 

personlig kommunikation, 22 april 2016) 
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Projektledaren på exploateringsenheten i Uppsala kommun anser att den allmänna 

platsmarken ska vara tillgänglig för allmänheten. Det är därför problematiskt om mark 

tas i anspråk för enskilda intressen. Det blir en konstig situation om fastighetsägare med 

hjälp av t.ex. servitut ska få lägga ledningar på allmän plats bara för att det är enklast 

och minst kostsamt. Exploateringsenheten anser att fastighetsägaren ska hitta en lösning 

inom den egna fastigheten, alternativt betala för intrånget. Rent juridiskt är det svårt att 

finna en rättighetsupplåtelse som är tillämpbar. 

Det är lätt att glömma bort att det inte bara är ett juridiskt problem, utan att det blir ett 

praktiskt problem när byggherren lämnar över till en bostadsrättsförening. Ledningarna 

blir ett fastighetstillbehör, behöver skötsel och innebär ett ansvar om de skulle gå 

sönder. En bostadsrättsförening med privatpersoner kanske inte alltid har koll på det 

här, speciellt inte om ledningen ligger ute i gatan. Då kanske de tänker att det är 

kommunens. (Projektledare, exploateringsenheten, Uppsala kommun, personlig 

kommunikation, 20 april 2016) 

 
5.2.3 Kommunala lantmäterimyndigheten 

Enhetschefen för kommunala lantmäterimyndigheten i Stockholms stad upplever inga 

problem med enskilda ledningar på allmän platsmark eftersom frågan mest troligt löses 

av exploaterings- eller trafikkontoret. Principiellt anser enhetschefen att det egentligen 

inte är upplåtelsen som är problemet, utan att man lagt de enskilda ledningarna på 

allmän platsmark från början. Vilken upplåtelseform som väljs för att säkerställa rätten 

är bara en följd av detta.  

 

Förrättningslantmätaren i Göteborg stad anser att problemet är hur rätten för enskilda 

ledningar på allmän plats ska regleras i detaljplan, något som är utvecklat till viss del. 

Det finns planer i Göteborg som tillåter att allmän platsmark får underbyggas, det vill 

säga att de tillåter enskilt ändamål under den allmänna platsmarken. Detta har 

förrättningslantmätaren tolkat som att det är möjligt att upplåta enskilda ledningar under 

allmän platsmark så länge de kan verka parallellt med det allmänna ändamålet. Dock 

anser förrättningslantmätaren att detta behöver tydliggöras då den kommunala 

lantmäterimyndigheten i Göteborg i dag anser att den upplåtelse de gör, genom 

gemensamhetsanläggning eller servitut, är ett mellanting mellan planöverensstämmelse 

och en mindre avvikelse från plan. 

Enligt förrättningslantmätaren i Malmö stad upplevs enskilda ledningar på allmän 

platsmark mest som ett problem genom att gatukontoret motsätter sig alla official-

rättigheter på allmän platsmark.  
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På lantmäterimyndigheten i Uppsala kommun är den allmänna åsikten att det är 

problematiskt med enskilda ledningar på allmän platsmark och att det inte är klart hur 

frågan ska hanteras. På allmän platsmark ska kommunen ha kontroll över marken, för 

att t.ex. kunna gräva och planera, utan att ta hänsyn till andra. Kommunen kan hindras 

att ändra något på den allmänna platsmarken om det ligger enskilda ledningar där. 

Förrättningslantmätaren anser att de inte kan lösa frågan med den lagstiftning som finns 

tillgänglig idag.  

 

5.2.4 Byggherrar 

Bolagslantmätaren på Skanska Nya Hem anser att transparens och en bra dialog med 

kommunen, redan under planprocessen, leder till mindre problem. Byggherren måste 

göra kommunen uppmärksam på, i ett tidigt skede, att enskilda ledningar måste läggas i 

den allmänna platsmarken. Om kommunen motsätter sig det, t.ex. för att gaturummet är 

fullt just där, måste kommunen tänka om vad gäller att detaljplanelägga byggrätten ända 

ut till fastighetsgräns. Om behovet av någon anledning uppkommer i ett sent skede 

anser bolagslantmätaren att lantmäterimyndigheten brukar upplåta rätt för dessa 

ledningar. Om lantmäterimyndigheten däremot inte var villiga att upplåta den rätten, 

skulle det innebära stora problem som vore olyckligt för projektet. Det finns då risk för 

att det inte går att genomföra bebyggelsen som det var tänkt. 

Seniorkonsulten på NCC har inte upplevt att det är något problem alls från utförarens 

sida. 

Om kommunen har ståndpunkten att enskilda ledningar inte kan läggas på den allmänna 

platsmarken, t.ex. på grund av att det är för trångt, då kan man inte detaljplanelägga 

som man gör med byggrätten ut till fastighetsgräns. (Seniorkonsult, NCC, personlig 

kommunikation, 21 april 2016). 

Projektledaren på JM anser, i likhet med bolagslantmätaren på Skanska Nya Hem, att 

frågor om enskilda ledningar på allmän platsmark ska tas upp med kommunen i 

detaljplaneskedet.  

Som byggbolag har vi ett tätt samarbete med kommunen. Om vi tillsammans kommer 

fram till att vi vill uppnå en sådan stadsbild måste vi titta på vilka ledningar som finns 

där. Är det helt fullt i trottoaren, och det inte finns plats för fler ledningar, då kanske det 

landar i att vi måste ha förgårdsmark, eller alternativt pulpettak, där taket lutar in mot 

innergården. (Projektledare, JM, personlig kommunikation, 21 april 2016) 

 

5.2.5 Sammanfattning 

Många av aktörerna pekar på det principiella problemet med att upplåta enskild rätt på 

allmän platsmark. Det finns även ett antal aktörer som inte anser att det är uppenbart 

vilken rättighetsupplåtelse som kan tillämpas för enskilda ledningar på allmän 

platsmark. 
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De enskilda ledningarna tar upp plats i gaturummet som istället skulle kunna användas 

för t.ex. allmännyttiga ledningar. Många av ledningarna redovisas också bristfälligt 

vilket kan leda till ytterligare problem. 

 

Byggherrarna anser att vissa ledningar måste läggas utanför byggnaden, i den allmänna 

platsmarken. Om kommunerna inte tillåter det kan de inte detaljplanelägga byggrätten 

ända ut till fastighetsgräns. 

 
5.3 Hur aktörerna anser att enskilda ledningar på allmän 
platsmark bör regleras 

5.3.1 Kommunen som planmyndighet 

Planarkitekten vid planavdelningen i Stockholms stad anser att rätten för enskilda 

ledningar på allmän platsmark ska upplåtas i samband med fastighetsbildningen. Genom 

en planbestämmelse som reglerar rätten skulle fastighetsbildningen få stöd redan i 

planen. En sådan planbestämmelse finns inte idag. Den kunde utformas som en motsatt 

u-bestämmelse och tillåta enskilda ledningar på allmän platsmark, till skillnad från 

dagens u-bestämmelse som tillåter allmänna ledningar på kvartersmark. 

Planarkitekten på planavdelningen i Göteborgs stad anser att det är för tidigt att reglera 

frågan i detaljplanen eftersom planen då riskerar att bli för detaljerad. Det är även svårt 

att ha exakt information om ledningarnas placering i detta skede. Detta framkommer 

snarare i bygglovshandlingarna. I befintliga miljöer som ska förtätas kan det dock finnas 

behov av att reglera enskilda ledningar på allmän platsmark redan i detaljplanen. Det 

vore bra om det då fanns en planbestämmelse som gjorde det möjligt. En sådan 

bestämmelse kunde utgöras av någon typ av ledningsbokstav som även visar skillnad på 

om det är en allmän eller enskild ledning som bestämmelsen syftar på. 

 

Planarkitekten i Malmö stad anser att frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark 

helt ska regleras utanför planen, att frågan hör till genomförandeskedet och bör regleras 

med nyttjanderättsavtal. 

 

I Uppsala kommun anser planarkitekten att frågan bör regleras redan i detaljplanen. 

Problemet skulle kunna lösas genom att lägga ett område med prickmark längs med hela 

byggnaden. Detta innebär att de enskilda ledningarna hamnar på kvartersmark, istället 

för på allmän platsmark. Prickmarken skulle utformas i enlighet med gatan. Ett annat 

alternativ är en 3D-fastighetsbestämmelse, men det har ansetts allt för komplicerat. I 

dagsläget finns inget annat sätt att reglera frågan i detaljplanen. 

 

I likhet med planarkitekten i Stockholms stad kan planarkitekten i Uppsala kommun 

tänka sig en ny planbestämmelse. Denna skulle kunna utformas som en inverterad u-

bestämmelse, som gör utrymmet under allmän platsmark tillgänglig för enskilda 

ledningar. Alternativt någon form av x-bestämmelse, fast för ledningar under mark. Det 

skulle bli tydligt i planen om detta område markerades ut med en egen bokstav. 
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Reglering i detaljplanen förutsätter att kommunen, i ett tidigt skede, vet att de själva inte 

vill ha några egna ledningar i just den marken, eftersom den då är reserverad för 

enskilda ledningar.  

 

5.3.2 Kommunen som markägare 

Projektledaren vid exploateringskontoret i Stockholms stad anser att det system som 

kommunen har idag för att upplåta rätt för enskilda ledningar på allmän platsmark 

fungerar bra. Rätten upplåts främst genom nyttjanderättsavtal, men också genom 

gemensamhetsanläggning där detta är nödvändigt. 

Även avtalsingenjören på trafikkontoret i Stockholms stad anser att regleringen av 

enskilda ledningar på allmän platsmark fungerar bra som den sköts i dag, förutsatt att de 

interna rutinerna för detta inom kommunen fungerar som de ska.  

Problemet är att staden är så stor. Exploateringskontoret är jättestort med en massa 

projekt och många projektledare. Att få det här att flyta, att informera byggherrar och 

förmedla över det till oss så vi får skriva de här avtalen kan vara svårt. (Avtalsingenjör, 

trafikkontoret, Stockholms stad, personlig kommunikation, 28 april 2016) 

Distriktschefen på exploateringsavdelningen i Göteborgs stad anser att frågan ska 

regleras i detaljplaneskedet. I exploateringsavtalet som tas fram i samband med plan-

läggningen ska det framgå hur rätten för enskilda ledningar på allmän platsmark ska 

säkerställas, t.ex. genom ett avtalsservitut. Finns ledningarna med från början minskar 

risken för att de anläggs på ett sätt som trafikkontoret inte accepterar och lednings-

ägarna får lägga pengar och resurser på att lägga om ledningarna. 

Handläggaren av markupplåtelser på gatukontoret i Malmö stad anser att det är för tidigt 

att reglera frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark i detaljplanen eftersom 

byggherrarna då ännu inte vet vilka tekniska lösningar som ska användas. Det bör 

istället regleras tidigast i bygglovsprövningen, där byggherrarna kan förankra sina 

lösningar med kommunen. 

Projektledare på exploateringsenheten i Uppsala önskar att det redan under detaljplane-

arbetet ska finnas en tanke om hur frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark 

ska lösas. Det ska framgå tydligt i genomförandebeskrivningen vilka krav kommunen 

ställer på byggherren. 

Detta för att kommunen inte ska hamna i en situation där byggherren kan säga att 

kommunen får skylla sig själv som detaljplanelagt så, utan då står det redan i planen 

vad som gäller och förväntas av byggherren. (Projektledare på exploateringsenheten, 

Uppsala kommun, personlig kommunikation, 20 april, 2016) 

 

Om en dialog förs i ett tidigt skede med byggherrarna blir det här en ickefråga. Genom 

att ha rätt kompetens med och bevakar under hela processen brukar det lösa sig. 
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I vissa fall har servitut eller gemensamhetsanläggning bildats på allmän platsmark 

genom att lantmäterimyndigheten har klassificerat det som en mindre avvikelse från 

detaljplanen. Projektledarna i Uppsala anser att det inte bör skapas detaljplaner där det 

förutsätts avvikelser för att den ska kunna genomföras. Officialrättigheter bör i största 

mån undvikas, eftersom kommunen själva vill kunna reglera rätten för enskilda 

ledningar. 

 

5.3.3 Kommunala lantmäterimyndigheten 

Samtliga förrättningslantmätare anser att möjligheten att reglera enskilda ledningar på 

allmän platsmark bör säkerställas tidigt, helst i detaljplanearbetet. 

Enhetschefen för Stockholms stads lantmäterimyndighet anser att det bästa är om frågan 

kan lösas på den egna fastigheten. Om ledningarna ändå måste placeras utanför 

fastigheten bör det belysas redan i detaljplaneskedet så att planstöd kan ges för att tillåta 

upplåtelse av dessa. 

Även förrättningslantmätaren i Göteborgs stad ser att det finns en brist i vad som kan 

regleras i detaljplanerna idag. 

Det känns inte som att lagen har hängt med riktigt. Idag finns det ett mycket större 

behov av att kunna lösa de här frågorna i flera plan. (Förrättningslantmätare, Göteborgs 

stad, personlig kommunikation, 14 april 2016) 

Genom att planlägga i olika nivåer skulle enskilda ledningar kunna läggas under allmän 

platsmark, under förutsättning att de inte motverkar syftet för den allmänna plats-

marken.  

Förrättningslantmätaren i Uppsala kommun anser att processen inte bör gå vidare förrän 

frågan är löst i detaljplanen. Eftersom det inte går att upplåta sådan rätt med dagens 

regelverk, krävs en lagändring eller att det prövas i en prejudicerande instans. 

Förrättningslantmätaren funderar över om problemet kan lösas genom 3D-fastighets-

bildning, där man låter kvartersmarken löpa under den allmänna platsmarken på ett visst 

djup. Detta skulle möjliggöras av en 3D-fastighetsbildningsbestämmelse i detaljplanen 

som tillåter servitut. Kvartersmarken under den allmänna platsmarken skulle ägas av 

kommunen, som då kan upplåta servitut för enskilda ledningar. Nackdelen med en 

sådan planbestämmelse blir en mer komplicerad fastighetsindelning. 

 

5.3.4 Byggherrar 

Alla intervjuade byggherrar anser att frågan ska lösas i detaljplaneskedet. Projektledare 

på JM anser att det annars ska lösas i ett exploateringsavtal, men bäst vore att ha en 

meter förgårdsmark på fastigheterna. 

 



 

32 

 

5.3.5 Lantmäteriets PBL-nätverk 

Förrättningslantmätaren i Lantmäteriets PBL-nätverk anser att enskilda ledningar på 

allmän platsmark bör regleras redan i detaljplanearbetet. För att kunna göra en bra 

detaljplan krävs att handläggaren har så mycket information som möjligt. Fördelen med 

att ha mycket information är att det lämpligaste sättet att redovisa upplåtelseform kan 

väljas.  

 

För att redovisa underjordiska gemensamhetsanläggningar i detaljplanen bör 

rekommendationerna i den kommande PBL-handboken följas, med olika marknivåer. 

Redovisningen i planen skulle då kunna göras på liknande sätt som när 3D-fastighets-

bildning möjliggörs, det vill säga, olika lager av kvartersmark och allmän plats som 

redovisas med en särskild skiktkarta vid behov. I andra fall, när en enskild ledning, som 

inte är en gemensamhetsanläggning, behövs på allmän platsmark, skulle en omvänd x-

bestämmelse vara en lämpligare planbestämmelse. En omvänd x-bestämmelse skulle 

tillåta enskilt ändamål på allmän plats. I dagsläget är det bara den första metoden som är 

genomförbar. 

 

5.3.6 Sammanfattning 

De flesta aktörer anser att frågan bör regleras i detaljplanen. Bland planarkitekterna går 

åsikterna däremot isär huruvida det är i detaljplanen eller i ett senare skede som frågan 

bör lösas. 

 

Många anser att det i dagsläget saknas en tanke i detaljplanen om hur frågan ska lösas. 

Detta leder till problem för aktörer i senare skeden. Det är dock långt ifrån självklart att 

frågan kan lösas i planskedet. Snarare finns det väldigt begränsade möjligheter för 

planhandläggarna att reglera detta i detaljplanen. Flera av intervjurespondenterna är väl 

medvetna om detta och önskar att det skapades en planbestämmelse som möjliggjorde 

detta. De efterfrågar en bestämmelse som möjliggör för enskilt ändamål på allmän 

platsmark, det vill säga en omvänd x-bestämmelse. Alternativt en omvänd u-

bestämmelse som möjliggör för enskilda ledningar på allmän platsmark. Detta skulle 

kunna vara ett bra verktyg för de kommuner som vill reglera de enskilda ledningarna 

redan i detaljplanen. Planbestämmelsen skulle t.ex. kunna användas för att möjliggöra 

för servitut för enskilda ledningar under allmän plats. För detta krävs ett tillägg i PBL. 
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6. Diskussion 

6.1 Reflektioner angående denna studies vetenskapliga 
sammanhang 

Med ett nära samarbete mellan detaljplanehandläggare och byggherrar skulle en 

eventuell lösning till problemet med enskilda ledningar på allmän platsmark i stadsmiljö 

kunna diskuteras fram. Som Kule och Røsnes (2009) skrivit om, kan det finnas en 

positiv effekt av att byggherrar får påverka planarbetet. Det kanske skulle initiera till att 

byggherren själv engagerar sig i att få en rättslig lösning på problemet. 

Kommunerna som fastighetsägare har ett intresse i att ledningsläggandet sker på ett 

organiserat sätt. De kommer därför troligen genomföra ledningsläggandet på ett bättre 

sätt än den byggherre som blir av med problemet så fort de har grävt igen gatan. Enligt 

Alchain och Demsetz (1973) har en fastighetsägare större intresse av effekterna på den 

egna fastigheten än på det allmännas. Det finns då en risk för att en byggherre inte har 

ett lika stort intresse av ett organiserat ledningsläggande och därmed bidrar till 

problematiken kring ledningar i allmän platsmark. 

Precis som Bartel och Janssen (2015) har skrivit om, kom även denna studie fram till att 

det finns ett behov, i alla fall på vissa platser, att fysiskt planera utrymmen under jord. 

Om kommuner detaljplanelägger ytor under jord skulle vissa framtida konflikter om 

dessa ytor undvikas eftersom dess ändamål redan är klargjort. 

 

Det finns examensarbeten gjorda om allmännyttiga ledningar och hur dessa ska upplåtas 

på allmän platsmark. Inget examensarbete behandlar enskilda ledningar på allmän 

platsmark. Ett arbete påvisar att just enskilda rättighetsupplåtelser på allmän platsmark 

är en olämplig planbestämmelse. 

 

6.2 Rättsläget kring enskilda ledningar på allmän platsmark 

Det undersökta rättsläget visar att det finns ett antal möjligheter att upplåta enskild rätt 

under allmän platsmark. Olika rättigheter ger parter olika stark rätt. Nyttjanderätterna 

ger upplåtaren en relativt stark rätt i förhållande till nyttjanderättshavaren, medan 

officialrättigheter och även avtalsservitut ger rättighetshavaren en starkare rätt gentemot 

upplåtaren. Nyttjanderätter kan dock kräva en hel del administration då de ska skrivas 

om varje gång fastigheten byter ägare. Eftersom nyttjanderättsavtal inom detaljplanelagt 

område endast är giltigt i 25 år, måste avtalen även förnyas efter den tiden. 

 

Det har funnits en brist i riktlinjerna för vilken rätt som får upplåtas för enskilda 

ledningar på allmän platsmark. Som framgår av avsnitt 4.5.3 anger Boverket att 

officialservitut och gemensamhetsanläggning inte bör bildas inom allmän platsmark. 

Lantmäteriet anger att dessa utgör olämpliga planbestämmelser. Inom kort kommer 

dock Lantmäteriets nya handbok för PBL som tydliggör att en planbestämmelse kan 

möjliggöra att underjordisk gemensamhetsanläggning får underbygga allmän platsmark. 
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När detaljplanen inte reglerar möjligheten till officialrättigheter för enskilda ledningar 

på allmän platsmark måste förrättningslantmätaren ta ställning till om upplåtelsen utgör 

en mindre avvikelse från detaljplanen eller inte. I och med att det är upp till förrättnings-

lantmätaren att göra en bedömning, kan det resultera i att olika förrättningslantmätare 

tar skilda beslut. Att tolkningsutrymmet är så brett kan ses som problematiskt. Det vore 

till fördel för de som arbetar med frågan om det fanns en prejudicerande dom att luta 

besluten mot. 

 

6.3 Hur frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark i 
Sveriges fyra största kommuner har lösts 

Flera av aktörerna anser att nyttjanderättsavtal ger kommunen störst rätt att förfoga över 

den allmänna platsmarken. Kommunerna har också störst möjlighet att ställa krav på 

ledningsinnehavarna med nyttjanderätt. I en föränderlig stad finns ibland behovet av att 

flytta ledningar, detta är ett sådant typ av krav som kommunen kan ställa på en 

ledningsägare. Detta till skillnad från övriga rättighetsupplåtelse som ger lednings-

ägaren den starkare rätten.  

 

Ur byggherrarnas synvinkel är det förståeligt att de vill säkra sina investeringar genom 

en starkare rättighet, som t.ex. avtalsservitut eller en officialrättighet. Dessa 

rättighetsupplåtelser ger ledningsägaren en väldigt stark rätt i förhållande till 

kommunen. Detta kan dock ses som problematiskt, rent principiellt, eftersom en enskild 

ges rätt till något som ska vara tillgänglig för det allmänna. 

 

De flesta kommuner upplåter rätten för allmännyttiga ledningar på allmän platsmark 

med nyttjanderätt. I jämförelse med avtalsservituten som vissa kommuner upplåter 

rätten för enskilda ledningar med, får de allmännyttiga ledningarna en sämre säkerhet. 

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att låta dessa, som ska tjäna det allmänna, ha en 

sämre rätt än enskilda ledningar, som endast tjänar en, eller ett fåtal fastigheter. 

 

Genom att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda ledningar, som hör till flera 

fastigheter gemensamt, får dessa en ordnad förvaltning. Vissa av kommunerna som 

markägare motsätter sig bildandet av gemensamhetsanläggningar, vilket kan vara ett 

problem eftersom ordnad förvaltning inte kan uppnås på annat sätt än genom just 

gemensamhetsanläggning. 

 

6.4 Aktörernas upplevelse av problem med enskilda ledningar 
på allmän platsmark 

Som tidigare framgått finns det ett antal möjligheter att upplåta enskild rätt under 

allmän platsmark. Vissa kommuner anser inte att de rättighetsupplåtelser som finns 

tillgängliga är optimala för ändamålet. Detta har lett till att kommunerna inte ser det 

som uppenbart vilken rättighetsupplåtelse de kan tillämpa. Det kan därmed finnas ett 
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behov av att utreda frågan vidare om en ny typ av rättighetsupplåtelse bör tas fram för 

denna typ av ledningar. 

 

Som flera aktörer påpekat är platsbristen i gatan ett problem. Platsbristen har lett till att 

behovet av reglering för enskilda ledningar har ökat de senaste åren. Platsbristen i 

kombination med avsaknaden av redovisning kan leda till att kommunen eller andra 

ledningsägare gräver av ledningarna när de utför arbeten på sina egna ledningar. 

Problemet skulle kunna undvikas genom att planera och redovisa alla typer av ledningar 

på ett bättre och tydligare sätt. På de platser där inte fler ledningar kan grävas ner bör 

kommunerna ta ställning till om det verkligen går att detaljplanelägga byggrätten ända 

ut till fastighetsgräns. I dessa fall kanske förgårdsmark är ett bättre alternativ. 

Förgårdsmarken kan då utformas i stil med gatan för att behålla stadsbilden. Problem 

som då kan uppkomma är vem som ska förvalta den del av gatan som utgörs av 

kvartersmark. 

 

För framtiden borde det vara en självklarhet att samtliga ledningar registreras i ett 

register samt redovisas i en karta tillsammans med information om syftet med 

ledningen, djup, ägare etc. 

 

6.5 Hur aktörerna anser att enskilda ledningar på allmän 
platsmark bör regleras 

I Göteborgs stad har planhandläggare lagt in en bestämmelse i detaljplanen som tillåter 

att allmän platsmark får underbyggas för enskilt ändamål. Detta har dock använts för 

andra ändamål än enskilda ledningar. Göteborgs lantmäterimyndighet tolkade detta som 

att det möjliggjorde för dem att bilda servitut även för enskilda ledningar. Anledningen 

var att det enskilda ändamålet kunde verka parallellt med den allmänna platsen. Det bör 

inte finnas något hinder mot att använda denna typ av planbestämmelse även för 

enskilda ledningar, som av olika anledningar måste placeras under den allmänna 

platsmarken. Ledningarna konkurrerar inte ut huvudändamålet, det vill säga, den 

allmänna platsen, och de är av stor vikt för den ägande fastigheten. Genom att tillåta 

olika användning i olika nivåer i plan möjliggörs även för 3D-fastighetsbildning. 

Möjligheten till att 3D-fastighetsbilda kan vara aktuellt vid andra enskilda ändamål, 

men kan tyckas allt för kostsamt och komplicerat för en enskild ledning. En plan-

bestämmelse kan räcka för en att reglera en sådan. 

 

När det gäller underjordiska gemensamhetsanläggningar tydliggör den kommande PBL-

handboken att dessa får anläggas under allmän platsmark genom en g-bestämmelse. 

Bestämmelsen ska ange på vilken nivå i den allmänna platsmarken som gemensamhets-

anläggningen får placeras. Detta sätt påminner mycket om Göteborgs stads sätt att tillåta 

att allmän plats får underbyggas, men detta gäller alltså endast för gemensamhets-

anläggning. Att genom servitut möjliggöra för enskilda ledningar som tillhör endast en 

fastighet skulle kräva en ny typ av planbestämmelse. Då ett flertal av aktörerna påtalat 

avsaknaden av en sådan bestämmelse visar det på behovet av att skapa en sådan. 
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Det verkar som att en viktig aspekt i frågan om enskilda ledningar till stor del handlar 

om kommunikation mellan de olika aktörerna samt mellan kommunens olika roller. Om 

detta fungerar verkar själva rättighetsupplåtelsen spela mindre roll. Huvudsaken är 

kanske inte att de enskilda ledningarna presenteras i detaljplanen, utan att det finns en 

tanke om hur dessa ska hanteras redan i detta tidiga skede. Genom att t.ex. skriva in hur 

de ska hanteras i exploateringsavtalet har kommunen ett bra förhandlingsläge vid 

diskussioner med byggherrar. 

 

6.6 Val av metod 

De kommuner som undersökts är unika i sitt slag. Det är Sveriges fyra största 

kommuner och de är långt ifrån en medelkommun i Sverige. Kommunerna valdes med 

utgångspunkten att det skulle vara platser där exploateringstrycket är högt och då ansågs 

de största kommunerna mest relevanta.  

 

En tid in i studien uppmärksammades att intervjuer av kommuners bygglovs-

handläggare skulle gett en mer heltäckande bild av hela processen, vilket kan ses som 

en brist. 

 

Nackdelar med intervjumetoden som använts är att intervjurespondenterna har haft 

varierande kunskap inom sitt område, vilket medfört att vissa kunnat svara väldigt 

utförligt på alla frågor och andra mindre. Telefonintervjuer medför en större risk för 

misstolkning eftersom intervjurespondenten inte kan läsas av på samma sätt som om 

intervjun gjordes på plats med respondenten. Eftersom vissa intervjuer genomfördes på 

plats och andra över telefon skulle detta kunna anses ge olika resultat. 

 

Att allt använt intervjumaterial först skickats till respondenten för korrekturläsning och 

godkännande ger studien ökad pålitlighet. Att samtliga efterfrågade har gått med på 

intervjuer har gett ett bra underlag för studien. 

 

Vissa av respondenterna intervjuades i grupp, vilket kan påverka respondenternas svar. 

Risker med gruppintervjuer är att kontroversiella åsikter inte vågar framföras inför 

andra och då uteblir från undersökningen. Andra risker är att de som är mer talföra tar 

över en större del av intervjun och medan de mer tystlåtna står tillbaka. För att undgå 

detta ställdes intervjufrågorna till en person åt gången. Det kan även finnas positiva 

effekter av gruppintervjuer, att det uppstår diskussioner och samtal mellan de 

intervjuade där nya idéer eller åsikter kan komma fram. 

 

6.7 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att reda ut rättsläget kring enskilda ledningar på 

allmän platsmark och att beskriva hur Sveriges fyra största kommuner reglerar dessa. 

Det är en komplicerad fråga som inte har en självklar lösning. Frågan om enskilda 

ledningar på allmän platsmark är högst aktuell eftersom kommuner med högt 
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exploateringstryck allt oftare planlägger byggrätten ända ut till fastighetsgräns. Utifrån 

frågeställningarna har följande slutsatser dragits: 

 

 Enligt principen om att allmän platsmark ska vara tillgänglig för det allmänna 

kan inte enskilda rättigheter, så som servitut eller gemensamhetsanläggning, 

upplåtas på sådan plats. Lagtexten ger stöd för mindre avvikelser från detalj-

planen, vilket har skapat ett tolkningsutrymme huruvida officialservitut och 

gemensamhetsanläggning kan anses som en sådan avvikelse eller ej. Under-

jordisk gemensamhetsanläggning kan dock möjliggöras på allmän plats genom 

detaljplaneläggning i olika nivåer. Någon motsvarande planbestämmelse för att 

möjliggöra för servitutsrätt finns inte i dagsläget. Ledningar kan upplåtas på 

privaträttslig grund under allmän platsmark genom nyttjanderätt och avtals-

servitut. Även 3D-fastighetsbildning kan användas för att skapa ett utrymme av 

kvartersmark, där ledningarna kan placeras, under den allmänna platsmarken. 

 

 Ingen av de beskrivna kommunerna reglerar rätten för enskilda ledningar i 

detaljplanen. Trafikkontoret i Stockholms stad och gatukontoret i Malmö stad 

upplåter nyttjanderätt för dessa ledningar. Exploateringsenheten i Uppsala 

kommun och exploateringsavdelningen i Göteborgs stad upplåter rätten med 

avtalsservitut i första hand. Samtliga kommuners lantmäterimyndigheter bildar 

gemensamhetsanläggningar för enskilda ledningar på allmän platsmark där 

gemensam förvaltning krävs. Det finns dock enskilda förrättningslantmätare som 

inte skulle genomföra en sådan förrättning. 

 

 Aktörerna upplever ett antal problem med enskilda ledningar på allmän plats-

mark. Den principiella frågan om enskild rätt över huvud taget får upplåtas på 

allmän platsmark och vilken rätt som i så fall kan användas, är en problematik 

som flera av aktörerna tar upp. Platsbristen under den allmänna platsmarken, 

främst gator, problematiseras ytterligare när även enskilda ledningar ska placeras 

där. Det är dessutom problematiskt om inte de enskilda ledningarna som är 

placerade under den allmänna platsmarken redovisas på ett tydligt sätt, genom 

inskrivning i fastighetsregistret och redovisning i kartmaterial.  

 

 Ett flertal aktörer har efterfrågat en ny planbestämmelse för att kunna möjliggöra 

för enskilda rättigheter under allmän platsmark. Detta bör lämpligen ske genom 

en omvänd x- eller u-bestämmelse. Med hjälp av en sådan planbestämmelse 

skulle detaljplanerna underlätta för aktörer senare i processen. Det bör finnas 

rutiner hos varje kommun att införa alla ledningar, allmänna som enskilda, i en 

karta.  

 

Slutsatsen blir att det inte finns något självklart sätt att lösa frågan om enskilda 

ledningar på allmän platsmark på. Angående vilken rättighetsform som ska 

användas är det inte självklart.  Huvudsaken är att varje enskild kommun arbetar 
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fram ett fungerande sätt. Bra kommunikation mellan kommunens olika roller 

underlättar hanterandet av frågan. 

 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har beskrivit hur Sveriges fyra största kommuner upplåter rätten för 

enskilda ledningar på allmän platsmark. I arbetet har även rättsläget kring tillämpbara 

rättighetsupplåtelser undersökts. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera ett visst 

antal medelkommuner i Sverige och jämföra resultatet med denna studie. 

 

En annan aktuell fråga som kan undersökas gällande enskilda ledningar på allmän 

platsmark handlar om den ersättning kommunen som markägare vill ha för intrånget. 

Undersökningen skulle kunna utreda vilken lagstiftning som bör tillämpas för att besluta 

om ersättningen.  
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Bilagor 

Ljudinspelningarna finns att tillgå på begäran av examinatorn. 

 

Intervjufrågor 
Kommunen som planmyndighet 

 Vilken är din befattning? 

 Detaljplanelägger ni byggrätten fram till fastighetsgräns? 

 Vad är din roll i frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Upplever ni något problem med enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Reglerar ni rätten för enskilda ledningar på allmän platsmark? 

o Om ja, hur reglerar ni den rätten? 

o Vilket skäl har ni för detta? 

o Om nej, hur motiverar ni det? 

o Ser ni något problem med avsaknaden av reglering? 

 Anser du att det är skillnad på allmän platsmark ovan och under jord? 

 Anser du att det saknas planbestämmelser för att reglera enskilda ledningar på 

allmän platsmark? 

 Om ja, hur önskar du att de skulle utformas? 

 Var i processen, från detaljplanearbetet till den färdiga byggnaden, anser du att 

upplåtelsen bör regleras? 

 

Kommunen som markägare och kommunala lantmäterimyndigheten 

 Vilken är din befattning? 

 Vad är din roll i frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Upplever ni något problem med enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Upplåter ni rätt för enskilda ledningar på allmän platsmark? 

o Om ja, hur reglerar ni den rätten? 

o Vilket skäl har ni för detta? 

o Om nej, hur motiverar ni det? 

o Ser ni något problem med avsaknaden av reglering? 

 Anser du att det är skillnad på allmän platsmark ovan och under jord? 

 Var i processen, från detaljplanearbetet till den färdiga byggnaden, anser du att 

upplåtelsen bör regleras? 

 Vilka andra möjligheter ser du till att upplåta rätt för enskilda ledningar på 

allmän platsmark? 

 Är det något annat du vill tillägga? 

 

Byggherrar 

 Vilken är din befattning? 

 Vad är din roll i frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Upplever ni något problem med enskilda ledningar på allmän platsmark? 

o Om ja, vad för problem? 
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o Vad ser du för lösning? 

 Vart i processen, från detaljplanearbetet till den färdiga byggnaden, anser du att 

upplåtelsen bör regleras? 

 

Lantmäteriets PBL-nätverk 

 Vilken är din befattning? 

 Vad är din roll i frågan om enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Upplever ni något problem med enskilda ledningar på allmän platsmark? 

 Vilka möjligheter ser du till att upplåta rätt för enskilda ledningar på allmän 

platsmark? 

 Anser du att det är skillnad på allmän platsmark ovan och under jord? 

 Har du några tankar kring hur rätten för enskilda ledningar på allmän plats bör 

regleras? 

 Var i processen, från detaljplanearbetet till den färdiga byggnaden, anser du att 

upplåtelsen bör regleras? 

 Ser du ett behov av en planbestämmelse som kan reglera detta? 

 Hur skulle den i så fall vara utformad? 

 

 

 


