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Dagordning

• Information om Lantmäteriets roll och om förrättningsprocessen

• Information om ansökan/ärendet samt information från sökande, 

Torsvi Fiber ekonomisk förening om ansökan

• Begreppen sakägare, förrättningslantmätare och ledningsrätt 

samt aktuell lagstiftning

• Redovisning av Lantmäteriets bedömning och genomgång av 

förslag till beslut 

• Ersättningsfrågan

• Frågor och synpunkter

• Förrättningens fortsättande



LANTMÄTERIET

• Statlig myndighet

• Fastighetsbildning

• Ombildning och nybildning 

av fastigheter

• Skapar rättigheter – t.ex. 
ledningsrätt

• Gemensamma lösningar -
gemensamhetsanläggning



Förrättningsprocessen

Inledande 

utredning



Ansökan 



Ansökan

• Skickades in till Lantmäteriet 26 augusti 2016

• Sökande är Torsvi Fiber ekonomisk förening

• Ansökan avser upplåtelse av ledningsrätt för 
elektroniskt kommunikationsnät (fiber)

• Till ansökan bifogades även avtal med berörda 
markägare (dvs. de fastigheter/samfälligheter) där 
ledningarna är belägna

• Tillstånd från Trafikverket, Länsstyrelsen samt 
diverse medgivanden bifogades ansökan

• Ytterligare information från sökande



Begreppen sakägare och 
förrättningslantmätare

• Sakägare – alla som är 
berörda av förrättningen

• Förrättningslantmätare-
Hanna Broberg



Ledningsrätt



LEDNINGSRÄTT
-tillämpningsområde

Ledningsrättslagen (LL) gäller för olika typer av 
allmännyttiga ledningar (2 §), bl.a

• ledning som ingår i elektroniskt kommunikationsnät 
för allmänt ändamål (”telekomledning”)

• elektrisk starkströmsledning (koncessionspliktig)

• allmän va-ledning

• ledning för fjärrvärme, olja, gas m.m.

Även kanalisation (telekom och starkström).

Ledningen behöver inte ägas av det allmänna.



LEDNINGSRÄTT

• Bildas vid lantmäteriförrättning

• Knyts till fastighet eller ledningshavare 

• Gäller för all framtid 

• Befintliga rättigheter (servitut/nyttjanderätt) kan 

ersättas med ledningsrätt

• Grundas normalt på överenskommelse

• Offentligt samlad redovisning i Fastighetsregistret

• Dokumentationen arkiveras

• Behöver inte bevakas sedan den bildats

• Ersättning till markägare vid ny eller ändrad rättighet



LEDNINGSRÄTT 
kan upplåtas inom

Fastighet (mark och byggnad/anläggning)

• Jord- och skogsbruksmark

• Tomt- och industrimark

• Gatu- och parkmark

• Enskild vägmark (fastighet, fastighet med andel i marksamfällighet 
eller gemensamhetsanläggning)

• Allmän vägmark - upplåtelsen sker i ”underliggande” fastighet och har 
ingen verkan på vägrätten (jfr. dock SOU 2004:7)

• Järnvägsmark

Rätt att vidareupplåta kan ingå i ledningsrätten (annan operatör kan ha 
telekomledning/utrustning inom upplåtet utrymme), se 11 a § LL









LEDNINGSRÄTT
- förrättning



LEDNINGSRÄTT
- beslut vid förrättning

• Vad får ledningsrättshavaren göra inom fastigheten? 
(22 §) 

• Vad får fastighetsägaren inte göra invid ledningen? 
(22 §)

• Ersättning (13 §)

• Tillträde (24 – 25 a §§)



LEDNINGSRÄTT
- dokumentation

• Protokoll

• Karta

• Beskrivning



LEDNINGSRÄTT
- offentliggörande

• Fastighetsregistret, bl.a. på varje 
berörd fastighet

• Registerkartan, som visar 
ledningens översiktliga sträckning



Redovisning av 
Lantmäteriets bedömning 

och genomgång av förslag till 
beslut









Beskrivning 

• Ny ledningsrätt: 0381-16/80.1

• Ändamål: Elektronisk kommunikation

• Till förmån för: Torsvi Fiber Ekonomisk Förening

• Belastade fastigheter: framgår av kartor och tabell 
i beskrivningen

• Diameter på kanalisation: max 7 mm inne på 
tomtmark och i övrigt max 100 mm

• Kanalisationens bredd: 4 meter

• Befogenheter och skyldigheter för 
ledningsrättshavaren och skyldigheter för belastad 
fastighetsägare



Ersättning

• Baseras på avtal och vid 

• I de flesta fall utgår ingen ersättning

• I följande fall utgår intrångsersättning:
Eldholmen 2:1 – 10 895 kronor 

Hovgården 1:1 – 4 280 kronor 

Slaktebo 1:3 – 1 625 kronor 

Slaktebo 1:8 – 3 025 kronor 

Nygård 1:3 – 3 130 kronor

Torsvi 1:5 – 21 446 kronor

Torsviby 2:1 – 11 360 kronor

Torsviudd s:1 – 8 785 kronor



Ersättning

• I följande fall utgår annan ersättning (skador på 
grödor):

Torsvi 1:5 (arrendator) – 12 155 kronor
Slaktebo 1:8 - 2 529 kronor

Torsviby 2:1 – 20 620,50 kronor

Eldholmen 2:1 (arrendator) – 9 105 kronor

Nygård 1:3 (arrendator) – 2 030 kronor
Hovgården 1:1 – 1 123 kronor
Torsviudd s:1 m.fl. - 6 750 kronor

Slaktebo 1:3 – 2 012,50 kronor

• Ersättningen ska betalas senast 3 månader efter det 
att ledningsbeslut och ersättningsbeslut har vunnit 
laga kraft 
Ersättningen för skador på grödor har redan betalats



Förrättningskostnader

• Kostnaderna för lantmäteriförrättningen bekostas 
av sökande, Torsvi Fiber Ekonomisk Förening

• Uppskattad kostnad för förrättningen är mellan 
150 000 kronor – 200 000 kronor

• Fakturering sker varje månad

• Sista fakturan kommer i januari månad under 
förutsättning att förrättningen inte blir överklagad



Frågor och synpunkter



Förrättningens fortsättande

• Protokoll från dagens sammanträde skickas ut inom ca en 
vecka och publiceras på ärendets webbsida

• Beslut fattas sedan under vecka 50-51

• Beslutshandlingar publiceras på ärendets webbsida och 
information om beslut skickas ut till kända sakägare och 
kungörs i Post- och inrikestidningar

• Beslut:
- ledningsbeslut
- ersättningsbeslut
- tillträdesbeslut
- beslut om fördelning av förrättningskostnader 
- avslutningsbeslut

• Besvärshänvisning:
Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 02 Gävle. Ev. 
överklagande märks med C16548


