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Rättigheter för avloppstunnlar 

– En studie av möjliga alternativ med fördjupning i ledningsrätt, fokus Trollhättan 
 

Sammanfattning 

En traditionell fastighet sträcker sig både uppåt och neråt så långt den går att utnyttja. Av 

den anledningen krävs medgivande från fastighetsägarna när en ledning eller annan 

anordning ska dras fram. Rättighet till utrymmet måste säkerställas juridiskt. Syftet med 

studien är att beskriva på vilka sätt juridiska rättigheter till utrymme för avloppstunnlar kan 

säkras samt att analysera ledningsrättslagens tillämplighet på avloppstunnlar. Som exempel i 

arbetet används Trollhättans avloppstunnlar som är ett ca fyra mil långt system, vars 

sträckning går genom 400 fastigheter, där rättigheterna för utrymmet inte är säkrat.  

En undersökning har genomförts som visar att avtals- och officialservitut, 3D-fastighet och 

ledningsrätt används för avloppstunnlar i Sveriges kommuner. Dessutom är nyttjanderätt ett 

möjligt alternativ, men mindre lämpligt för avloppstunnlar då det är begränsat i tid. För 

avtalsservitut är tiden obegränsad, men på samma sätt som för nyttjanderätt har det ett svagt 

rättsligt skydd. Officialservitut har ett starkt skydd och är obegränsat i tid, men går inte att 

bilda om ledningsrättslagen är tillämplig. 3D-fastighetsbildning används bara om det är 

lämpligare än andra fastighetsrättsliga lösningar. 

Allmänna va-ledningar inryms i ledningsrätt, vilket då kan ses som ett självklart alternativ för 

va-tunnlar. Det är dock oklart om en va-tunnel kan betraktas som en ledning. Tunnlar som 

innehåller ledningar, kan indirekt skyddas genom ledningsrätten, men för tunnlar som endast 

innehåller öppna avlopp är ledningsrättslagens tillämpning otydlig. Omhändertagande av 

avloppsvatten är en samhällsviktig funktion och rättigheterna bör kunna säkras på ett 

effektivt sätt.  

Studien visar att det råder osäkerhet kring rättigheter för avloppstunnlar, både hos 

ledningshavare men också inom Lantmäteriet. Att gränsen mellan ledning och tunnel inte är 

definierad bidrar till oklarheterna. En slutsats är att det finns ett behov av förtydligande i lag.   
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Rights for sewage tunnels 

– A study in possible options and analysis of utility easement, case Trollhättan  
 

Abstract 

A traditional property ownership extends from the surface both upwards and downwards, 

as far as it is possible to take advantage of it. Therefore, the consent of property owners is 

required when a pipe or other device is to be laid. The legal right has to be secured. The aim 

of the study is to describe the ways in which legal rights to space for sewage tunnels can be 

secured, as well as to analyze the applicability of the Utility Easement Act. Trollhättan’s four 

mile long system of sewage tunnels is used as an example for the essay. It runs through 400 

properties, where the rights to the space are not secured.  

The rights used for sewage tunnels in Sweden are agreement easement and official easement, 

3D property and utility easement, according to an inquiry and interviews. Possible options 

to access land for laying pipes are also the rights of use, but not suitable for tunnels as it is 

limited in time. For the agreement easement time is unlimited, but as rights of use, it has a 

weaker legal protection than official rights. Official easements are unlimited in time and they 

also have a strong protection, but this form of rights cannot be used if the Utility Easements 

Act is applicable. To form a 3D property, the property formation has to be the most 

appropriate measure to cater for the purpose, in comparison with other real estate legal 

solutions.  

General pipes are included in the utility easement, which should be seen as the natural 

alternative for sewage tunnels. It is unclear, however, if a sewage tunnel can be regarded as a 

pipe. If there is a tunnel containing pipes, the tunnel could be indirectly protected by the 

utility easement. But concerning tunnels containing open sewer, the law is unclear. The 

disposal of waste water is a vital function, and rights should be able to be formed effectively. 

However, the study shows that there is uncertainty about what kind of rights should be 

formed for tunnels. The undefined limit between pipe and tunnel contributes to the 

uncertainties. To conclude, there is a need for clarification in the law.  
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1 Inledning 

En traditionell fastighet avgränsas horisontellt, men omfattar även utrymmet under och 

ovan jord inom avgränsningen på marken eller i vattnet. Barbro Julstad, teknologie 

doktor, beskriver en traditionell fastighet som en ”upp och nedvänd kon med spetsen i 

jordens medelpunkt och med en oändlig utsträckning ut i rymden”. Hon skriver vidare 

att det är osäkert om en fastighet faktiskt sträcker sig så långt i båda riktningar, men att 

”en vedertagen uppfattning är att fastigheten åtminstone sträcker sig så långt över och 

under markytan som det är möjligt att utnyttja utrymmet.”1 Det innebär att när en 

ledning eller annan anordning ska dras fram, krävs medgivande från fastighetens ägare 

oavsett om dragningen sker ovan eller under markytan. 

I Trollhättans kommun är Trollhättan 

Energi AB huvudman för vatten och 

avlopp. Avloppsvattnet från staden går via 

ett ca fyra mil långt tunnelsystem till 

reningsverket Arvidstorp, som är beläget i 

den södra delen av stadsdelen Strömslund. 

När vattnet genomgått olika renings-

processer rinner det vidare genom 

ytterligare en tunnel och slutligen ut i Göta 

Älv.2  

Avloppstunnlarna byggdes under 1960-

talet och är ett exempel på gedigen 

ingenjörskonst. De ligger på ett djup av ca 

3–30 m och för att komma åt tunnlarna 

finns nedgångar på flera platser, se figur 1. 

De flesta tunnlarna är omkring 2,5 x 2,5 m 

stora och trots att tillgång till dagens 

avancerade teknik saknades, lyckades man 

ändå anlägga dem med ett noga avvägt fall. 

Anledningen till att tunnlarna skapades var att Trollhättan till stor del består av berg.  

På en del ställen drogs också färskvattenledningar i utrymmena, då det var en praktisk 

lösning för att undgå ytterligare sprängningsarbeten, se figur 2 och 3. Vid denna tid 

fanns inte reningsverket vid Arvidstorp, utan dagvatten blandat med spillvatten leddes 

rakt ut i älven. Tunnelsystemet bidrog till ett problemfritt omhändertagande av 

avloppsvatten, och än idag har det stora fördelar då det inte kräver några pumpstationer 

tack vare det naturliga fallet.  

                                                 
1 Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning, s 24 
2 www.trollhattanenergi.se/privat/vatten-och-avlopp/ 

Figur 1 Nedgång till en av Trollhättans 
djupare tunnlar. Källa: Trollhättan Energi AB 
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Det finns inga juridiska rättigheter kopplade 

till tunnlarna idag och Trollhättan Energi har 

inga uppgifter angående om medgivande 

gavs när tunnlarna anlades. De går inom 

tätorten och genom ca 400 fastigheter med 

olika ägare. Drygt 300 av dem ägs av andra 

än kommunen. Problemet med avsaknaden 

av rättigheter är att det inte är självklart på 

vilket sätt Trollhättan Energi råder över 

tunnlarna. Dels måste man utan hinder 

kunna utföra underhållsarbeten, dels måste 

det säkras att inte tunnlarna utsätts för skada 

vid arbeten ovan jord, såsom byggnationer 

av källare eller borrning för bergvärme. Det 

är inte heller i alla avseenden klarlagt om 

tunnlarna på en del ställen skulle kunna 

utgöra fastighetstillbehör, i de fall 

kommunägda fastigheter sålts vidare efter 

att tunnlarna anlades.  

Att rättigheterna för avloppstunnlarna är säkrade är inte enbart angeläget för 

ledningsägaren. Det är en förutsättning för en stad att det finns ett säkert och 

fungerande avloppssystem, både för människors livskvalitet men också som ett led i 

den hållbara utvecklingen. Att arbete, underhåll och utveckling av avloppssystemet kan 

ske obehindrat, möjliggör på så vis att Trollhättan Energi kan arbeta i enlighet med 

kommunens ansvar att följa de 16 nationella miljömålen3. Flera av dessa mål berör just 

vatten och dess kvalitet. 

 

 

  

                                                 
3 www.miljomal.se/sv/Miljomalen/ 

Figur 2 Tunnel med både öppet avlopp och 
ledning. Källa: Trollhättan Energi AB 

Figur 3 Tunnel med enbart öppet avlopp. Källa: Trollhättan Energi AB 
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 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva på vilka sätt juridiska rättigheter till utrymme för 

avloppstunnlar kan säkras samt att analysera ledningsrättslagens tillämplighet på 

avloppstunnlar.  

 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen behandlar juridiska rättigheter och 

ledningsrättslagens tillämplighet på avloppstunnlar. 

Följande delfrågor har formulerats: 

 Hur har Sveriges kommuner löst rättigheten för avloppstunnlar? 

 Vilka alternativ är tillämpliga på Trollhättans avloppstunnlar utifrån nu gällande 

lagstiftning? 

 Vilka är de möjliga alternativens för- och nackdelar vid en översiktlig 

jämförelse? 

 Tidigare studier 

Det har inte utförts någon tidigare studie som behandlar det ämnesområde som 

omfattas av denna uppsats. Det finns emellertid några examensarbeten som behandlar 

angränsande ämnen.  

I examensarbetet ”Ledningsrätt och servitut för kommunala va-anläggningar 

– Fallstudie i Nacka kommun” görs jämförelser mellan olika rättighetsupplåtelser som 

kan användas för att säkra allmänna va-ledningar, som ligger i mark som inte ägs av 

ledningshavaren. Studien visar att det är vanligt att kommunala va-ledningar på 

privatägd mark saknar rättigheter.4 

”Rättigheter för ledningar: en studie av upplåtelseformer för ledningar i Göteborgs 

Stad” är ett examensarbete som beskriver olika rättighetsformer, samt redogör för olika 

intressenters synpunkter. En slutsats som dras är att ledningsägarna gärna använder sig 

av ledningsrätt, men att Göteborgs Stad hellre ser att avtal upprättas angående ledningar 

på kommunens mark. Orsaken till det är att fastighetsägaren står för kostnader för flytt 

av ledningar, om flytten beror på fastighetsägaren.5 

                                                 
4 Danielsson, Sofia. Ledningsrätt och servitut för kommunala VAanläggningar – Fallstudie i Nacka 

kommun.  
5 Eklund, Josefin, Kjörk, Ida. Rättigheter för ledningar: en studie av upplåtelseformer för ledningar i 

Göteborgs Stad.  
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 Avgränsningar 

Studien begränsas till att avse avloppstunnlar. De olika rättighetsformerna kommer att 

beskrivas allmänt, medan analyserna görs med Trollhättans avloppstunnlar som 

utgångspunkt.  

Det kan finnas ytterligare anledningar, förutom de som nämns i inledningen, till att en 

ledningsägare behöver säkra rättigheterna för sina tunnlar, som t ex ekonomiska. Detta 

går inte studien in på.   

Arbetet kommer inte att behandla konsekvenserna av att rättigheter inte bildas, alltså 
vilka effekter som uppstår om Trollhättan Energi inte gör några förändringar mot 
nuläget.  
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2 Metod 

Det krävs en vetenskaplig metod för att genomföra en studie i akademiska 

sammanhang. Metoden talar om på vilket sätt man ska gå tillväga för att uppnå syftet, 

och därmed hur information samlas in, tolkas och organiseras. Val av metod har stor 

betydelse för hur bra och användbart resultatet blir i slutänden.6 Kontrollerbart, 

upprepningsbart och individoberoende är några egenskaper som kännetecknar en 

användbar metod.7 

För att samla in data skiljs på kvantitativ och kvalitativ metod. Det är fråga om en 

kvantitativ studie om informationen kan mätas eller värderas i siffror. För kvantitativa 

studier används ofta enkäter eller matematiska modeller. Eftersom inte allt kan mätas 

kvantitativt, begränsar det möjligheterna till att samla in data med kvantitativ metod. 

Med hjälp av kvalitativa studier kan djupare förståelse skapas för ett ämne eller en 

händelse. Då kan intervjuer eller observationer vara lämpliga metoder för att samla in 

information.8 Med hjälp av enkäter kan ett stort underlag av primärdata fås fram på 

relativt kort tid. Man har dock ingen personlig kontakt med den som intervjuas och det 

är svårt att avgöra om frågorna besvarats full ut eller uppfattats på rätt sätt.  Personliga 

intervjuer ger möjlighet till mer individuella frågor som också kan förtydligas. Dessutom 

kan dessa följas upp av följdfrågor och fler intervjuer, men metoden är ofta 

tidskrävande.9 De olika datainsamlingsmetoderna kan alltså med fördel kombineras i 

samma forskningsdesign, då de har styrkor och svagheter som kan komplettera 

varandra. Ett alternativ är att kvantitativa data används för att skapa en överblick, före 

mer djupgående kvalitativa data samlas in.10  

I denna studie har en enkät legat till grund för det fortsatt kvalitativa arbetssättet i form 

av intervjuer och textanalyser. Det juridiska angreppssättet som präglar studien 

kännetecknas av ett kvalitativt arbetssätt, där lagtext, förarbeten och rättsfall analyseras 

och tolkas. En undersökning som innefattar juridik görs av naturliga skäl till stor del 

med hjälp av en rättsvetenskaplig metod. Det som utmärker ”rättsvetenskaplig kvalitet” 

är till att börja med att resultatet ska vara en nyhet på något sätt. Det kan t ex vara att 

en fördjupad analys görs jämfört med tidigare arbeten, eller att uppsatsen ger kunskap 

som läsaren inte tidigare hade. Arbetet ska också vara relevant, alltså ha praktisk eller 

teoretisk betydelse. Resultatet bör även gå att generalisera och slutsatser som dras, samt 

påståenden, ska vara väl motiverade. För att klargöra vad som gäller juridiskt i ett 

faktiskt fall görs en rättsutredning. Metoden som då används är rättskällelära. 

Rättskällelära är en del av rättsvetenskapen. Rättsvetenskap innefattar både 

rättskälleläran, som anger vilka källor som kan och ska användas, men också juridisk 

                                                 
6 Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 17 
7 Paulsson, Ulf, Björklund, Maria. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s 14 
8 Paulsson, Ulf, Björklund, Maria. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s 63 
9 Paulsson, Ulf, Björklund, Maria. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s 67–70 
10 Harboe, Thomas. Grundläggande metod, s 38–39 
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metod. Juridisk metod inbegriper bl a rättskällelära, tolkning och tillämpning av 

rättsregler. Dessutom ingår i rättsvetenskaplig metod olika sätt att analysera rätten, det 

sätt på vilket relevanta problem hittas och uttrycks, och argumentationen. I 

rättsvetenskapen kan också inslag från andra vetenskaper ingå. Den kan bestå av 

intervjuer m m, så länge det juridiska perspektivet finns med. Tolkning och analys av 

källorna, i det här fallet litteratur, lagtext och förarbeten, har sitt ursprung i 

hermeneutiken. Hermeneutik är läran om läsning och tolkning. En texttolkning görs 

utifrån helheten, alla delar tillsammans.11 Ofta nämns ”den hermeneutiska cirkeln” som 

av Peter Esaiasson m fl beskrivs som att ”ett textställe måste förstås utifrån den helhet 

den är en del av samtidigt som helheten måste förstås på grundval av delarna”.12 

I en kvalitativ studie är ett induktivt angreppssätt vanligt. Induktion innebär att ett ämne 

studeras utan att hållbarheten av en teori undersöks (genom hypotesprövning). Syftet 

med angreppssättet är att skapa en övergripande förståelse för ämnet. När man istället 

utgår från en teori arbetar man deduktivt för att pröva denna, vilket är vanligare i 

kvantitativa studier.13 Genom ett induktivt arbetssätt kan modeller och teorier skapas. I 

ett arbete går det att vandra mellan de två nivåerna, vilket då kallas abduktion.14 Denna 

studie utgår inte från någon teori som ska prövas, alltså är angreppssättet från början 

induktivt. Men möjliga alternativ för bildande av rättigheter är begränsat i lag, och 

studien utgår också från svaren i en enkät. På så sätt kan det ses som att angreppssättet 

i studien är både induktivt och deduktivt. Något som också kännetecknar den 

hermeneutiska cirkeln. I sammanhanget av det som tolkas, lyfts också teorin 

kontinuerligt in i ett direkt samspel med den insamlade informationen.15 I det här arbetet 

görs inget anspråk på att studien ska vara helt rättsvetenskaplig. Men med tanke på att 

det juridiska resultatet kommer gå att generalisera och får betydelse i praktiken, kan det 

ändå ses som rättsvetenskapligt. 

Frågorna i en intervju, som kan ställas antingen genom en enkät eller personligen, har 

olika grad av standardisering. Om den som intervjuar i förväg bestämmer allt som har 

med frågorna att göra, och respondenten (den som svarar) inte bestämmer något, är 

graden av standardisering hög. En låg grad av standardisering innebär istället det 

motsatta. Frågornas form är då inte på samma sätt bestämd i förväg och respondenten 

har möjlighet att påverka diskussionen i intervjun, beroende av hur dialogen utvecklar 

sig. Med form menas inte bara vilka typer av frågor som ska ställas, utan också i vilken 

ordning de ska ställas. Enkäter har på så sätt en hög grad av standardisering då frågorna 

ställs på samma sätt och i samma ordning till alla respondenter. Frågor i en intervju har 

                                                 
11 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 

argumentation, s 36–39, 65–66 
12 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s 221–224 
13 Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 22–23 
14 Paulsson, Ulf, Björklund, Maria. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s 62 
15 Harboe, Thomas. Grundläggande metod, s 113 
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också olika hög grad av strukturering, vilket talar om i vilken grad frågan begränsar 

svarsutrymmet, alltså hur öppna eller slutna frågorna är.16 Ämnesområdena kan vara 

förutbestämda, men ordningen på frågorna ställs utifrån hur respondenten har svarat 

eller reagerat under intervjun, som då istället kallas semistrukturerad. Dessutom kan 

intervjuer vara ostrukturerade, då de hålls helt öppna utan förberedda frågor.17 

 Tillvägagångssätt och urval 

För att få fram uppgifter om vilka rättighetsformer Sveriges kommuner använder sig av 

för va-tunnlar, samt för att komma i kontakt med kommuner som skulle kunna vara 

tänkbara för intervjuer, användes en kvalitativ enkät. Det finns 290 kommuner i Sverige 

och eftersom det är enkelt att skicka en enkät via e-post valde vi att göra en 

totalundersökning. Adressuppgifter beställdes som fil från Sveriges Kommuner och 

Landsting.18  

Enkäten inleddes med en presentation av oss själva och arbetet, instruktioner om hur 

enkäten skulle besvaras samt ett tack på förhand. För att öka chanserna att få svar valde 

vi att lägga in en rad om att namn inte skulle tas med i uppsatsen utan respondentens 

medgivande.19 Svaret skulle skickas genom att frågorna kopierades in i ett nytt e-

postmeddelande och besvarades där. Enkäten i sin helhet finns i bilaga A. 

Till frågorna fanns inga färdiga svarsalternativ för att ge utrymme för mer uttömmande 

svar som skulle kunna ge nya infallsvinklar. Första frågan gällde om de i sina kommuner 

använde sig av tunnlar för att forsla bort avloppsvatten. Om svaret var nej behövde 

resterande frågor inte besvaras. Eftersom det intressanta var att se vilka kommuner som 

enligt sin egen definition använde sig av tunnlar gavs ingen definition på tunnel. 

Enkäten skulle vara kort för att ge så många svar som möjligt, samtidigt som den skulle 

ge information om vilka rättigheter som används och en möjlighet till att göra urval för 

eventuella kommande intervjuer. Därför ställdes fem frågor till, bl a om tunnlarna 

innehöll öppna avlopp eller avloppsledningar och vilken rättighetsform de använder sig 

av. Den frågan ställdes för att det kunde antas ha betydelse för val av rättighetsform.   

Enkäten sammanställdes i Excel, se bilaga B. Syftet med enkäten var inte att få fram 

statistik över kommunernas användande av tunnlar, därför har statistiska beräkningar, 

som standardavvikelser och konfidensintervall, inte utförts. Ja-svaren redovisas ändå 

ingående eftersom de har haft betydelse för den fortsatta undersökningen. I några fall 

har kontakt tagits med respondenter för att t ex få klarhet i att både avtals- och 

officialservitut används. 

                                                 
16 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori, s 232–234 
17 Paulsson, Ulf, Björklund, Maria. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s 68 
18 www.skl.se, Adressuppgifter, kommuner  
19 En kommun har anonymiserats och benämns kommun X. 
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Det visade sig att enkäten inte var rätt väg att gå för att hitta personer lämpliga för 

intervjuer. Men med hjälp av kontakter i branschen har vi fått uppgifter om lämpliga 

personer att intervjua. Kontakt togs med Göran Thimberg, markingenjör på Stockholm 

Vatten AB som är en stor aktör i Stockholmsområdet. Dessutom kontaktades Stig 

Hård, projektledare på Göteborgs Stads förvaltning Kretslopp och vatten. Han hade 

även erfarenhet från Gryaab som är en stor aktör i Göteborgsområdet. Intervjuerna 

hölls via högtalartelefon och frågorna höll en låg grad av standardisering. De hade i 

förväg skickats till respondenterna via e-post, se bilaga C, för att respondenterna skulle 

få möjlighet att förbereda sig. Under intervjun fanns möjligheter till följdfrågor för oss 

och för respondenterna att prata fritt. Intervjusvaren återges i förkortad version i avsnitt 

3.2. De återges inte ordagrant. Respondenterna har läst igenom och godkänt tolkningen 

av svaren.  

Med utgångspunkt i svaren från enkäter och intervjuer har de olika rättighetsformerna 

beskrivits övergripande. För att få underlag till detta studerades lagtext och litteratur, 

och för att få klarhet i vissa frågor studerades förarbeten. Det resulterade i att vi även 

ville beskriva allmän nyttjanderätt och expropriation. Gunilla Edgren, 

förrättningslantmätare på Trollhättans Stad, har hjälpt till att ta fram material och 

besvarat frågor som rör Lantmäteriets handläggning. När det gäller definitionen på 

tunnel har den endast eftersökts i förarbeten till ledningsrättslagen, i intervjuer och via 

sökningar på internet. Det kan finnas definitioner i andra lagar som t ex plan- och 

bygglagen, men det har inte undersökts i den här studien.  

De analyser som gjordes visade att det var oklart om ledningsrättslagen är tillämplig på 

just tunnlar för vatten och avlopp. Därför gjordes en djupare studie av de paragrafer i 

ledningsrättslagen som avgör när och på vilket sätt lagen är tillämplig. Förarbeten och 

litteratur lästes nu mer ingående. För att få en bild av vilka förarbeten som var aktuella 

användes en sammanställning från Notisum.se20 som ett underlag, tillsammans med 

uppgifter om förarbeten i Lantmäteriets handbok om ledningsrättslagen21. Uppgifter 

har även jämförts med Zeteo22 där propositioner också finns tillgängliga. I 

propositionerna finns uppgifter om det betänkande som legat till grund för lagförslagen, 

och på riksdagens hemsida23 har nyare utredningar funnits att läsa. Äldre betänkanden, 

1922-1999, har i digitaliserad form hittats på Kungliga bibliotekets hemsida via 

databasen Regina.24 När förarbeten och sökningar på riksdagens och regeringens 

hemsidor inte gav oss svar togs, efter tips från Högskolan Västs bibliotekspersonal, 

kontakt med Riksdagsbiblioteket. De kunde inte ge oss svar direkt men föreslog att vi 

skulle kontakta Riksdagens registratur. På så sätt fick vi kontakt med ett kansliråd på 

                                                 
20 www.notisum.se. Ledningsrättslagen. Fakta och historik 
21 Lantmäteriet. Handbok LL - Ledningsrättslagen 
22 Rättsdatabas som tillhandahålls av Norstedts Juridik. Åtkomst har fåtts via Högskolan Väst 
23 www.riksdagen.se 
24 www.kb.se 
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Justitiedepartementets enhet för fastighetsrätt och associationsrätt, som kunde svara på 

våra frågor. 

Kontakt har tagits med Lantmäteriet för att få uttalanden angående rättigheter för 

avloppstunnlar, men svar har inte kunnat ges inom tidsramen för studien. För att få 

kommentarer från sakkunniga fördes en diskussion via telefon med Anders Dahlsjö, f d 

fastighetsråd vid Svea hovrätt som tidigare tjänstgjort på Lantmäteriet. Dessutom 

ställdes frågor via e-post till Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör med erfarenhet 

från Lantmäteriet. 

 Metoddiskussion  

Eftersom studien utgår från enkätsvaren var det viktigt att den skickades ut i ett tidigt 

stadium. Vid den tidpunkten var det dock inte helt klart på vilket sätt svaren skulle ingå 

i studien. Det hade varit bra att läsa in sig mer på ämnet innan enkäten konstruerades. 

Efter analys av texter och svar från personliga intervjuer, kan det konstateras att fråga 

sex kunde ställts annorlunda. Den löd ”uppstod något problem när rättigheten 

säkerställdes i efterhand?”. Denna fråga kunde helt ha uteblivit, eller så skulle 

innebörden av ”problem” ha förtydligats. Övriga frågor har visat sig vara relevanta och 

värdefulla för arbetet. För att få in så många svar som möjligt skrev vi i inledningen: 

”Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, varken på personer eller kommunen det 

rör, utan att ni tillfrågats”. Det är troligt att den meningen gav oss fler svar, eftersom 

det kan vara känsligt att erkänna att det saknas rättigheter. Men det har varit svårt att få 

tag på alla, som lämnat svar vi vill redovisa i uppsatsen, för ett godkännande. Det kan 

ifrågasättas om det var nödvändigt att ha med den frasen.  Enkätens höga svarsfrekvens 

har dock bidragit till undersökningens trovärdighet i den delen. För att nå ”rätt” 

personer har e-post med enkäten adresserats till varje kommun med ärendemeningen: 

”Till ansvarig för kommunens va-nät”. Det ledde till att det i flera fall var personer med 

bristfällig kunskap i ämnet som svarade på enkäten, och det var tydligt att det inte var 

de personerna som var intressanta för intervjuer. Eftersom vi på andra vägar fick fram 

sakkunniga att intervjua hade det mindre betydelse för utgången. Kontakt har tagits 

med vissa kommuner för klargöranden av enkätsvaren. 

Vid intervjuerna var det en fördel att respondenterna hade fått en chans att förbereda 

sig. Att intervjuer höll en låg grad av standardisering gjorde att det blev mer av ett 

samtal. De personer som intervjuades var kunniga och intresserade av ämnet, vilket 

också gjorde att intervjuerna flöt på bra och gav intressanta resultat. Efteråt har de 

kontrollerat och godkänt sammanfattningen av svaren.  
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3 Resultat av enkät- och intervjuundersökning 

I syfte att kartlägga vilka av Sveriges kommuner som använder sig av avloppstunnlar, 

samt att undersöka vilka rättighetsformer de använder sig av, skickades en enkät till 287 

av Sveriges 290 kommuner. Trollhättan25, Stockholm och Göteborg, använder sig av 

tunnlar, och när det gäller Stockholm och Göteborg genomfördes intervjuer med 

sakkunniga, istället för enkäter. I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. 

Svaren utgör grunden för det fortsatta arbetet. Kapitlet avslutas med en analys. 

 Enkätundersökning 

Av 287 utsända enkäter har svar kommit in från 201 kommuner.  

Den första frågan som ställdes var: ”Använder ni er av tunnlar för bortforsling av 

avloppsvatten?”. 176 kommuner har angett att de inte använder sig av avloppstunnlar, 

och 25 kommuner har angett att de använder sig av avloppstunnlar. Till dem som 

svarade ja på första frågan ställdes ytterligare fem frågor: 

- Är tunnlarna öppna avlopp26 eller innehåller de ledningar för avlopp? 

- Beskriv med vilken rättighet tunnlarna ligger där de ligger (servitut, ledningsrätt 

o s v). Om rättigheter saknas, skriv det, sedan kan ni avsluta enkäten och 

återsända svaret! 

- Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

- Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i efterhand? 

- Uppstod något problem när rättigheten säkerställdes i efterhand? 

18 av de 25 kommuner som svarat ja på första frågan besvarade övriga frågor. De sju 

kommuner som inte besvarade resterande frågor hänvisade till den större aktör de 

använder sig av. Av de 18 som besvarade resterande frågor, ingår Sigtuna, Lidingö och 

Danderyd i Käppalaförbundet27, och Ale och Kungälv anlitar Gryaab AB28, och 

Kommun X anlitar SYVAB29, för sin avloppshantering. Svaren redovisas nedan.  

  

                                                 
25 Studien görs i samarbete med Trollhättan Energi AB och förutsättningarna för Trollhättan 

framgår av kapitel ett.  
26 Avloppsvatten flyter på botten av tunneln, inte i ledningar. 
27 Ett kommunalförbund som har hand om avloppsvattnet från Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 

Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Enligt 

www.kappala.se. 
28 Gryaab hanterar avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och 

Partille kommuner. 
29 Syvab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av 

Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. 
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Är tunnlarna öppna avlopp eller innehåller de ledningar för avlopp?  

9 st har endast öppna avlopp (ej ledningar)  

5 st har enbart tunnlar med ledningar i  

3 st har både öppna avlopp och ledningar i tunnlarna 

1 st avgav ett svårtolkat svar som löd: ”Det är en tunnel” 

 

 

 

Figur 4 Tunnlarnas utformning (n=18/201). Källa: Enkätundersökning 
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Beskriv med vilken rättighet tunnlarna ligger där de ligger (servitut, ledningsrätt 

osv). 

4 st saknar rättigheter för tunnlarna 

För tre av kommunerna som redovisat att rättighet saknas har som skäl angetts att 

ledningarna ligger på kommunal mark. 

4 st använder sig enbart av servitut 

2 st använder sig enbart av ledningsrätt 

1 st använder sig delvis av ledningsrätt 

1 st har inga rättigheter på kommunal mark och ledningsrätt i övrigt 

1 st använder sig både av servitut och 3D-fastighet, samt anger att rättigheter saknas i 

vissa fall 

5 st vet ej eller hänvisar till ledningsägaren 

 

 

 

Figur 5 Rättighetsformer (n=18/201). Källa: enkätundersökning 
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Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

4 st hade ingen anledning att svara på frågan då de saknade rättigheter 

5 st vet ej eller hänvisade till ledningsägaren 

4 st kommuner använder sig av ledningsrätt. De svarade: 

- ”Vi strävar efter att ha ledningsrätt för våra ledningar på andras fastigheter” 

- ”Då det är viktiga ledningar som hanterar mer än ½ av kommunens 

avloppsvatten” 

- ”Ledningsrätt används för andra vanliga ledningar på privat mark” 

- ”Ledningsrätt ger ett starkare skydd” 

4 st kommuner använder sig av servitut. De svarade: 

- ”Servitut var praxis i kommunen. Det är dock ganska länge sedan detta bildades 

så det är svårt att säga med säkerhet” (samma svar från tre kommuner som 

använder sig av samma aktör) 

- ”Vet inte men tunneln ägs av ett kommunalt bolag och marken ägs av samme 

kommunägare så det borde väl ha varit mest praktiskt att upprätta ett servitut 

med ledningsrätt för tunneln” 

1 st kommun använder sig av både servitut, 3D-fastighet och utan rättighet i vissa fall. 

Så här löd svaret: 

- ”Anledningen till att vi valt servitut i stället för ledningsrätt är att man tydligen 

inte kan ha ledningsrätt på en tunnel eftersom det inte är en ledning. 

Anledningen till att vi valde en 3D-fastighet på ett ställe känner jag inte till” 

En kommun som uppgett att de inte har rättigheter angav senare vid telefonsamtal att 

tunnlarna anlades på 60/70-talet och ligger så djupt, 30–40 m, att det inte funnits behov 

att säkra tunnlarna med rättigheter. 
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Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i efterhand? 

5 st hade ingen anledning att svara på frågan, då 4 st saknade rättigheter och 1 st inte 

svarat på frågan 

4 st vet ej eller hänvisade till ledningsägaren 

5 st angav att rättigheter säkrats vid anläggandet av tunnlarna 

4 st angav att rättigheter säkrats i efterhand 

 

 

 

Figur 6 När bildades rättigheten? (n=18/201). Källa: enkätundersökning 
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Uppstod något problem när rättigheten säkerställdes i efterhand? 

10 st hade ingen anledning att svara på frågan 

2 st angav att inga problem hade uppstått 

1 st angav att inga problem hade uppstått förutom att ”det kostar pengar, 

intrångsersättningar och lantmäteriförrättning” 

5 st vet ej eller hänvisade till ledningsägaren 

 

 

 

Figur 7 Uppstod problem? (n=18/201). Källa: enkätundersökning 
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 Intervjuundersökning 

Intervjuer har genomförts med Göran Thimberg som är markingenjör på Stockholm 

Vatten AB, samt med Stig Hård som är projektledare på förvaltningen Kretslopp och 

vatten på Göteborgs Stad. Stig har många års erfarenhet inom branschen, bl a från 

Sweco och som VD för Gryaab under elva år. Stockholm Vatten AB ansvarar för 

avloppshanteringen för kommunerna Stockholm, Solna (delvis), Huddinge, Tyresö, 

Nacka, Haninge, Sundbyberg, Järfälla och Ekerö (delvis).30 Gryaab AB hanterar 

avloppsvatten från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille 

kommuner.  

Förutom frågorna ställda i enkäten, ställdes några ytterligare frågor som under 

undersökningens gång hade visat sig vara intressanta. 

3.2.1 Stockholm Vatten AB 

Här redovisas resultatet av intervjun med Göran Thimberg. 

Hur definierar ni tunnel? 

Ledning i form av sprängd tunnel. Eventuellt tillbehör till ledning, om det finns 

inhängda ledningar. Finns inga rättsfall som han känner till. 

Är tunnlarna öppna avlopp eller innehåller de ledningar för avlopp? 

I huvudsak torra tunnlar31 i stan där de samutnyttjas med andra ledningshavare, och 

tunnlar med öppna avlopp utanför. 

Vilken rättighet har tunnlarna? 

Finns gamla ledningsrätter och servitut, men bildas också nya ledningsrätter. Det finns 

tunnlar som består av endast öppna avlopp som vi betraktat som ledning, där vi har 

ledningsrätt. Vid försäljning av tomträtter har servitut upprättats då rättigheten för 

tunneln som tidigare funnits i tomträttsavtalet försvinner. 

Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

Den frågan har stötts och blötts. Men kommer man fram till att det är en ledning är 

ledningsrätt det bästa alternativet. Om det inte går är nästa alternativ att bilda en 

3D-fastighet men då krävs detaljplaneändringar (tilläggsdetaljplaner) som medger 

byggrätt, bedömningen är att man inte kan bilda 3D-fastighet om det går att bilda 

ledningsrätt.  Servitut är inget alternativ när det gäller många fastigheter. Det är svårt 

                                                 
30 I Stockholmsområdet är också Käppalaförbundet en stor aktör. Det är ett kommunalförbund som 

har hand om avloppsvattnet från Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 

Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. I sydvästra Stockholm agerar SYVAB – 

Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag – som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn 

och Salem samt av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. 
31 Avloppsvatten rinner endast i ledningar, inget öppet avlopp på tunnelns botten. 
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att få tag i samtliga fastighetsägare. Dessutom ska överenskommelse nås. Om det är 

möjligt att bilda ledningsrätt får inte officialservitut bildas. 

Är tunnlarnas lägen hemliga? Sekretess? Vad bidrar det till?  

Tunnlarnas lägen är hemliga men inte själva ledningsrätten. Svårt att hantera 

ledningsrätter hemligt. Däremot så framgår inte exakt läge på ventiler, nödutrymningar, 

utlopp och ledningar i ledningsrätten. Man vill inte att människor ska veta hur man 

kommer in i tunnlarna. 

Det går känslig infrastruktur i tunnlarna i centrala delarna av staden (bredband, el o s v) 

och sabotage skulle få stora konsekvenser. För just va-ledningarna är sekretessen till för 

att skydda människor. Det är sekretess på hela Stockholms nät. 

Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i efterhand? Ersatte den andra rättigheter? 

Historiskt finns nog rättigheter för större delen av tunnlarna, blandat servitut och 

ledningsrätt. Numera ser man till att man har rättigheter innan man bygger. Många har 

gått i kommunal mark, allmän plats, utan rättigheter. Problemet har uppstått vid 

ombildning till kvartersmark. Då fick man fundera kring rättighetstyper. 

Har sakägare fått någon ersättning? 

Ja, självklart vid nya tunnlar men inte vid säkerställande av gamla. Med 

marknadsvärdeminskning + 25 %.  

De 25 procenten ställer till problem vid frivilliga överenskommelser. Ska de läggas på 

då också? Kommunen får inte köpa sig fram. 

Finns gamla rättsfall, Citybanan och vägtunnel i Täby, som behandlar ersättning. 

Övrigt? 

Problem med glapp mellan plan- och bygglagen och ledningsrättslagen. I plan- och 

bygglagen krävs bygglov för tunnel då det är en byggnadskonstruktion. Definierat i 

förarbeten. Om tunnel är en ledning är den inte bygglovspliktig enligt plan- och 

bygglagen. Men för en byggnadskonstruktion kan inte ledningsrätt ges. Och i ett u-

område kan man då inte lägga en tunnel enligt plan- och bygglagen. Begreppsförvirring. 

Göran anser att tunnlarna är ledningar i form av tunnlar och att ledningsrättslagen är 

tillämplig, men skulle gärna se att detta klargjordes i domstol. 

3.2.2 Göteborg kretslopp och vatten 

Här redovisas resultatet från intervjun med Stig Hård.  

Hur definierar ni tunnlar? 

Tunnlar är enligt Stig hålrum som görs under marken. En bergtunnel kan man spränga 

eller borra. Är det bra berg görs bara mindre förstärkningsarbeten i form av 
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sprutbetong. Om det är sämre berg så görs förstärkningar i form av bultning, armering, 

ingjutningar eller inklädsel av tunneln med betongelement. 

Är tunnlarna öppna avlopp eller innehåller de ledningar för avlopp? 

Det finns fyra typer av tunnlar:  

- Sprängda tunnlar från 60–70-talet, som transporterar råvatten från Alelyckan till 

delsjöarna för mellanlagring. Därefter genom ytterligare en tunnel till vattenverket.  

- Våta tunnlar som transporterar avloppsvatten, och som framföra allt Gryaab 

använder. Utredningar på 50–60-talet visade att det var billigare att transportera 

bort avloppsvatten från kommunerna genom tunnlar, jämfört med att anlägga 

ledningar, då det inte krävdes pumpstationer. De sju kommunerna bildade bolag 

och lovades en central anslutningspunkt. Tunnlarna är sprängda och inom vissa 

partier är förstärkningar gjorda. I tunnelbotten har gjutits v-formade betongsulor. 

Tunnlarna är byggda med ca 2 ‰ lutning och självfall till Ryaverket. 

- Gemensamhetstunnlar, som är torra tunnlar där det går att köra bil, med ledningar 

för vatten, el, tele som ligger på konsoler. I vissa fall finns avloppsledningar. 

Tunnlarna är från 1–5 km långa. Avloppsledningarna övergår i våta tunnlar. 

- Dessutom finns fjärrvärmetunnlar som ägs av Göteborgs energi. De kan man 

också köra bil i. 

På vissa ställen har man gjort tunnlar i berg men där berget övergår i lera, har man lagt 

ner stora avloppsledningar, ca 2 m i diameter, för att binda ihop tunnlarna. 

Bergstunnlarna är 3 x 4 m, anpassade efter maskinen som gjorde dem (12–14 m² i ett 

snitt). Dessutom finns mindre handbyggda tunnlar på 6–7 m². 

Vilken rättighet har tunnlarna? 

En del tunnlar har ledningsrätt och en del avtalsservitut.  

Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

2003–2004 skulle en ny tunnel mellan Lerum och Partille miljöprövas enligt MB 11 kap. 

Vid kontakt med MMD i Vänersborg fick man till svar att ledningsrätt inte kunde bildas 

utan att rådighet över marken behövde skapas genom avtal. 119 markägare fick skriva 

på avtal, vilket tog 1,5 år. Avtalen innebar tillstånd att bygga och drifta tunnel. Några 

fastigheter reserverade sig mot att andra ledningar skulle få dras fram i tunnlarna.  

Är tunnlarnas lägen hemliga? Sekretess? Vad bidrar det till?  

Från början var de inte hemliga men de har sekretessbelagts i efterhand. Detta för att 

hindra obehöriga att ta sig in. 

  



Rättigheter för avloppstunnlar 

– En studie av möjliga alternativ med fördjupning i ledningsrätt, fokus Trollhättan 

 

 19 

Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i efterhand? Ersatte den andra rättigheter? 

Rättigheter har skapats innan. För att få miljötillstånd kräver domstolen att 

verksamhetsutövaren har rådighet över den mark där tunneln skall byggas. Alla tunnlar 

har rättigheter. 

Har sakägare fått någon ersättning? 

Någon enstaka intrångsersättning har betalats till de 119 berörda fastighetsägarna vid 

tunnelbygget Partille–Lerum. Däremot har några fastighetsägare ersatts för mindre 

skador som uppstått på fastigheterna, i form av vattenkvalitetsförändringar och lägre 

vattenstånd i brunnarna, som en följd av grundvattensänkningar. För en större 

fastighetsägare har man stått för besiktning av skog före och efter bygget. 

Det var vanligt med skador på 60–70-talet då man inte var så bra på att bygga tunnlar. 

För dessa skador har man utbetalat betydande ersättningar till ett antal olika 

fastighetsägare under årens lopp, fram till början av 1990-talet. 

 Analys av enkät- och intervjuundersökning 

Det visades sig att det är 25 kommuner, av de 201 som svarande på enkäten, som 

använder sig av tunnlar för bortforsling av avloppsvatten. Av dessa är det tolv 

kommuner som inte använder sig av de stora aktörerna i Stockholmsområdet 

(Stockholm Vatten AB, Käppalaförbundet, SYVAB), eller av Gryaab AB i Göteborg.  

Det varierar om tunnlarna är öppna avlopp eller om det är tunnlar med ledningar i och 

rättigheterna har säkrats med olika former såsom servitut, ledningsrätt eller 3D-

fastighet. I en del kommuner där rättigheter saknas har angetts att det beror på att 

tunnlarna ligger på kommunal mark. Så länge marken ägs av kommunen uppstår inte 

problem p g a detta, men vid en försäljning bör rätten till marken säkras. Både i 

Stockholms- och Göteborgsområdet samt i Växjö finns tunnlar med öppna avlopp där 

man har använt sig av ledningsrätt. Det bör uppmärksammas att i Stockholm har 

ledningsrättslagen, på senare år, tillämpats även på tunnlar med öppna avlopp. I 

Göteborg används inte ledningsrätt på sådana tunnlar, sedan MMD i Vänersborg 

2004/2005 angav att ledningsrätt inte kan tillämpas på avloppstunnlar. Uppgifter om 

när i tiden ledningsrätt bildades för Växjös tunnlar har inte erhållits.  
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4 Möjliga juridiska rättighetsformer 

I enkätsvar och intervjuer har olika alternativ av rättighetsformer för avloppstunnlar 

redovisats: avtalsservitut, officialservitut, 3D-fastighet och ledningsrätt. I detta avsnitt 

redogörs för de olika formerna utifrån dagens gällande lagstiftning. Dessutom beskrivs 

nyttjanderätt då det enligt litteratur och förarbeten tillämpas i ledningssammanhang. 

Här redogörs även för expropriationsförfarandet som, i vissa fall, kan tillämpas för att 

få tillgång till mark. Ersättningsreglerna i expropriationslagen har också betydelse i 

annan lagstiftning. Avslutningsvis i respektive avsnitt görs en analys av rättighetsformen 

och en koppling till Trollhättans avloppstunnlar. 

 Nyttjanderätt 

Bestämmelser om nyttjanderätter regleras i JB 7–13 kap. De allmänna bestämmelserna 

finns i 7 kap. De övriga kapitlen behandlar olika former av arrenden, hyra och tomträtt. 

Förutom dessa former av nyttjanderätt finns också enligt JB 7:3 rätt att avverka skog på 

fastighet, rätt att tillgodogöra sig andra alster på fastigheten eller dennes naturtillgångar 

och rätt att jaga eller fiska.  

Nyttjanderätt för ledning innebär, på samma sätt som för rättigheterna i JB 7:3, att 

denna endast upplåts för själva ledningen och inte för nyttjande av fastigheten i övrigt. 

En sådan nyttjanderättsupplåtelse kallas partiell nyttjanderätt och då är endast de 

allmänna bestämmelserna i sjunde kapitlet tillämpliga. En nyttjanderätt upplåts till 

förmån för ledningshavaren och är lös egendom som inte ingår i fastigheten vid 

inteckning. Tidigare har nyttjanderättsupplåtelser utgjort den vanligaste formen för 

teleledningar.32 Enligt Ekbäck läggs nya ledningar numera allt oftare med ledningsrätt. 

Under kommunens gator ligger det normalt sett många olika ledningar och här är 

nyttjanderätt den vanligaste upplåtelseformen. Det medför att eventuell flytt av 

ledningar eller samordning av arbeten kring dessa blir mer lätthanterlig.33 

Upplåtelsetiden för nyttjanderätter, andra än tomträtter, är begränsad. Enligt JB 7:5 

gäller de som längst i 50 år utom detaljplan och i 25 år inom detaljplan. Förlängning kan 

ske om parterna är överens. Det finns inga formkrav för dessa avtal, även om skriftlig 

form är ett krav för att det ska skrivas in enligt JB 7:10. 

En nyttjanderätt som inte är inskriven kan vid överlåtelse av en belastad fastighet 

upphöra att gälla, om inte överlåtaren gjort förbehåll i köpet att den ska kvarstå, JB 7:11 

st 1. Det krävs dock att köparen är i god tro för att rättigheten ska upphöra.34 Om den 

belastade fastigheten säljs vid en exekutiv auktion, kan en nyttjanderätt upphöra att gälla 

enligt JB 7:16, om förbehåll inte gjorts vid den exekutiva försäljningen. Likaså kan 

rättigheten försvinna vid en expropriation eller liknande tvångsförvärv. Om inte 

                                                 
32 Prop 1973:157, s 15 
33 Ekbäck, Peter. Lagstiftning om ledningar; Särskilt om ledningsrättslagen, s 26 
34 Julstad, Barbro. Fastighetsindelning och markanvändning, s 41 
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avtalsrättigheter förordnas att gälla fortsättningsvis upphör de enligt ExL 1:3 st 1, till 

skillnad mot officialrättigheter som består men kan förordnas att upphöra enligt 

ExL 1:3 st 2. Vid fastighetsreglering från den fastighet som belastas av en lokaliserad 

nyttjanderätt skulle rättigheten dessutom kunna upphöra, oavsett om den är inskriven 

eller inte, om inte lantmäterimyndigheten förordnar att den ska fortsätta gälla, JB 7:29 

st 2 och 3. 

4.1.1 Analys 

När kommunen är ägare av marken där ledningarna är placerade kan upplåtelsetid och 

avtalsform möjligen ha mindre betydelse. Nyttjanderättsavtal kräver ingen 

lantmäteriförrättning, som kan vara kostsam och ofta är det en fördel om avtalet är lätt 

och billigt att ändra om ledningen behöver flyttas. Trollhättans avloppstunnlar tjänar 

dock en samhällsviktig funktion, har ett läge som är svårt att ändra och en sträckning 

genom fastigheter som ägs av andra än kommunen. Nyttjanderätt som har en begränsad 

upplåtelsetid kan av den anledningen inte ses som ett lämpligt alternativ på fastighet 

som ägs av annan än kommunen. Att maxtiden utgör ett problem för ledningar som 

ska vara på platsen under en längre tid, bekräftas av Larsson och Synnergren.35 

Dessutom skulle det vara tidskrävande att upprätta avtal med samtliga fastighetsägare, 

vars fastigheter tunnlarna går genom. Den möjlighet till tvång som finns i de fall 

parterna inte kommer överens är expropriation, om syftet inte kan uppnås genom 

ledningsrättslagen eller annan tvingande lagstiftning. Expropriation används sällan i 

praktiken. 

 Avtalsservitut 

Avtalsservitut regleras i JB 14 kap och allmänna bestämmelser finns på samma sätt som 

för nyttjanderätter i JB 7 kap. Servitut kan också bildas genom fastighetsreglering och 

regleras då inte i JB 14 kap enligt 14:1 st 3, utan i fastighetsbildningslagen. Dessa servitut 

benämns officialservitut och beskrivs i ett separat avsnitt. Till skillnad mot nyttjanderätt 

upplåts servitut till förmån för en fastighet. Servitut blir fastighetstillbehör till den 

härskande fastigheten och kan därmed ingå i fastighetens värde vid inteckning. 

Upplåtelsetiden kan ske utan begränsning enligt JB 7:6, och avtalsformen är skriftlig 

med där tillhörande krav, JB 14:5.  

En rättighet genom servitut kan skapas för en fastighet (den härskande) att i visst 

hänseende nyttja en annan fastighet (den tjänande) enligt JB 14:1. I samma paragraf 

finns också de servitutsrekvisit som måste vara uppfyllda för att avtalet ska kunna 

betecknas som servitut. En ändamålsenlig markanvändning ska främjas av upplåtelsen, 

ändamålet måste vara av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten och 

avtalet får inte förenas med skyldighet för den tjänande fastigheten, att för den 

härskande utföra andra prestationer än att underhålla väg, byggnad eller annan 

                                                 
35 Larsson, Nils, Synnergren, Stieg. Upplåtelser för ledningar i praktiken, s 33 
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anläggning. Att ändamålsenlig markanvändning ska främjas, innebär att den totala 

nettoeffekten av servitutet ska bli positiv. Den nytta som skapas för den härskande 

fastigheten måste överstiga den belastning som uppstår på den tjänande enligt 

förarbeten till jordabalken.36  

För starkströmsledningar var avtalsservitut tidigare den helt dominerande 

upplåtelseformen.37 Den härskande fastigheten var då den där kraftverket var 

lokaliserat. Idag är fortfarande många ledningar upplåtna med servitut, även om en 

övergång delvis skett till ledningsrätt.38 Med hänvisning till rekvisiten får ett 

servitutsavtal inte innebära att den tjänande fastigheten åläggs att ansvara för drift, vilket 

fastslagits i domstol.39 I upplåtelsehandlingen ska ändamålet med servitutet anges, 

JB 14:15, och den härskande fastigheten måste således hålla sig inom ramen för detta. 

Ersättning för intrånget är något som görs upp parterna emellan. För att ge rättigheten 

sakrättsligt skydd ska den skrivas in hos Fastighetsinskrivningen. 

Officialrättigheter såsom servitut skapade genom fastighetsbildningslagen, 

ledningsrätter eller rättigheter som bildats vid expropriation, har ett starkare rättsligt 

skydd än de som upplåts genom avtal.40 I likhet med nyttjanderätt kan ett oinskrivet 

avtalsservitut upphöra att gälla vid överlåtelse av en belastad fastighet, om köparen varit 

i god tro och förbehåll inte gjorts i köpet, JB 7:11 st 1. Upphör ett servitut, utan att 

ägaren till den belastade fastigheten medger det, kan säljaren bli skadeståndsskyldig. Om 

den belastade fastigheten säljs vid en exekutiv auktion, kan också då ett avtalsservitut 

upphöra att gälla enligt JB 7:16, om förbehåll vid den exekutiva försäljningen inte gjorts. 

Även vid en expropriation eller liknande tvångsförvärv kan rättigheten försvinna. 

Avtalsrättigheten ska enligt ExL 1:3 st 1, förordnas att gälla fortsättningsvis för att inte 

upphöra, i motsats till officialrättigheter som består men istället kan förordnas att 

upphöra enligt ExL 1:3 st 2. Om inte lantmäterimyndigheten förordnar att ett lokaliserat 

avtalsservitut ska fortsätta att gälla vid fastighetsreglering från en belastad fastighet, 

upphör rättigheten att gälla, enligt JB 7:29 st 2 och 3.  Det är då utan betydelse om 

servitutet är inskrivet.  

JB 14:3 lyder: ”Servitut är förenat med äganderätt till den härskande fastigheten och får 

ej överlåtas särskilt”. Vid en försäljning av den fastighet som rättigheten skapats för, 

skulle alltså servitutet följa denna. Ett servitut kan inte säljas separat.  

4.2.1 Analys 

Ett servitut får ett värde för den härskande fastigheten. Men om Trollhättans 

avloppstunnlar skulle säkras med avtalsservitut, innebär det att ledning med tillhörande 

rättighet vid en eventuell försäljning av den härskande fastigheten, därefter skulle 

                                                 
36 NJA II 1972, s 376 
37 Prop 1973:157, s 15 
38 Ekbäck, Peter. Lagstiftning om ledningar; Särskilt om ledningsrättslagen, s 27 
39 NJA 2007 s 120 
40 Ekbäck, Peter. Lagstiftning om ledningar; Särskilt om ledningsrättslagen, s 27 
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innehas av någon annan än Trollhättan Energi. Då det är ett stort antal fastigheter som 

berörs skulle det, på samma sätt som för nyttjanderätter, vara tidskrävande att upprätta 

avtal med samtliga fastighetsägare. När avtalsservitut används bör det skrivas in för att 

ge sakrättsligt skydd. Avtalsservitut har ett relativt svagt skydd, även om det är mindre 

troligt att ett inskrivet servitut skulle försvinna, då det finns möjlighet att förordna och 

göra förbehåll. Det är en vanlig rättighetsform och också den rättighetsform som man 

använt sig av på senare år för avloppstunnlar i Göteborg, se avsnitt 3.2.2.  

 Officialservitut 

Servitut som upplåts av domstolar och myndigheter kallas officialservitut. Vanligen 

upplåts de med stöd av fastighetsbildningslagen, men de kan också stödja sig på 

anläggningslagen, expropriationslagen eller miljöbalken. I JB 14:1 finns de för 

servitutsbildning grundläggande bestämmelserna.41 Servitutsrekvisiten är i princip 

tillämpliga vid all bildning av servitut, vilket framhölls vid tillkomsten av 

fastighetsbildningalagen.42 Bildande av servitut regleras i 7 kap. Förutom 

servitutsrekvisiten i jordabalken gäller också de allmänna villkoren som finns i FBL 3 

kap och de i 5 kap allmänna bestämmelserna vid fastighetsreglering.  

På samma sätt som för avtalsservitut upplåts officialservitut till förmån för en fastighet 

och följer denna vid en försäljning. Servitut blir fastighetstillbehör till den härskande 

fastigheten och ingår i fastighetens värde vid inteckning. FBL 7:1 st 1 lyder: ”Servitut 

som bildas genom fastighetsreglering ska vara av väsentlig betydelse för fastighetens 

ändamålsenliga användning”. Till skillnad från stadigvarande betydelse i JB 14:1 är detta 

ett starkare krav. Bland de allmänna bestämmelserna i FBL 5 kap finns det så kallade 

båtnadsvillkoret i 4 § 1 st. I Lantmäteriets handbok kan följande läsas om väsentlighets- 

och båtnadsvillkoret: 

”Innebörden av väsentlighetsvillkoret  

Som villkor för servitutsbildning enligt 7 kap. 1 § första stycket första 

meningen gäller att servitutet ska vara av väsentlig betydelse för fastighets 

ändamålsenliga användning. I regel torde villkoret praktiskt sett innebära 

ett krav på att servitutet ska ha ett positivt värde av viss storleksordning. 

Villkoret innebär en skärpning av kraven i JB och det allmänna kravet i 5 

kap. 4 § att fastighetsreglering ska medföra lämpligare fastighetsindelning 

eller eljest mera ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna därav 

ska uppväga de med regleringen förbundna kostnaderna och 

olägenheterna (båtnadsvillkoret).”43 

                                                 
41 Ekbäck, Peter. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning; Om fastighetsbildningslagen mm, s 

153 
42 Prop 1969:128 del B s 541 
43 Lantmäteriet. Handbok FBL, Fastighetsbildningslagen, Kapitel 5–19 och FBLP, s 230 
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Vidare under samma avsnitt: 

”Båtnadsvillkoret  

Väsentlighetsvillkoret är knutet till fastigheten. Båtnadsvillkoret i 5 kap.  

4 § avser åtgärden och innebär att åtgärden ska ha positiv nettoeffekt. 

Båtnadsvillkoret är hårdare än det krav på positiv nettoeffekt som ligger i 

själva servitutsbegreppet, eftersom också kostnaderna för åtgärden ska 

beaktas. Båtnadsvillkoret skärper också väsentlighetskravet såtillvida som 

att också inverkan på tjänande fastighet ska beaktas. Båtnadsvillkoret är 

emellertid dispositivt. Det saknar alltså betydelse vid frivilliga upplåtelser. 

Vid tvångsupplåtelser har villkoret emellertid stor betydelse.”44 

Servitutet får inte innefatta underhållsskyldigheter för den tjänande fastigheten utan att 

det skett genom överenskommelse, enligt FBL 7:1 st 2. På samma sätt som vid 

avtalsservitut får officialservitut inte förenas med driftsskyldighet. Det får inte heller 

göras beroende av villkor eller bildas för viss tid, undantaget om ändamålet senare kan 

tillgodoses på annat sätt, enligt samma paragraf. Officialrättigheter består vid 

tvångsförvärv om inte lantmäterimyndigheten eller ett expropriationstillstånd förordnar 

att det ska upphöra45. 

Servitut får enligt FBL 7:2 inte bildas genom fastighetsreglering, om de kan bildas 

genom ledningsrättslagen. I LL 2 § beskrivs vilka ledningar som lagen är tillämplig på. 

Det är ledningar av olika allmän karaktär. I FBL 7:11 anges att om det i samband med 

en fastighetsreglering uppstår ett behov av att säkra rätten till en allmän ledning, får 

lantmäterimyndigheten förordna att frågan prövas enligt ledningsrättslagen. Enligt 

förarbeten kan det inte ses som ett ”fastighetsbildningsintresse att tillskapa 

kraftledningsservitut. Detsamma kan med fog sägas i fråga om servitutsbildning rörande 

en hel del andra typer av större ledningar.” Hit räknas inte ledningar som tjänar en 

fastighets behov.46  

För bildande av officialservitut krävs en lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaderna 

fördelas efter nyttan och bör lämpligen bekostas av sökanden. Dessutom ska 

intrångsersättning till varje fastighetsägare utgå enligt reglerna i expropriationslagen. 

4.3.1 Analys 

På samma sätt som för avtalsservitut tillhör rättigheten den härskande fastigheten och 

följer denna vid en eventuell försäljning. Som fastighetstillbehör kan servitut intecknas 

indirekt. Officialservitut har ett starkare rättsligt skydd än rättigheter som upplåts 

genom avtal.47 Vid bildande av servitut ska ändamålet vara av väsentlig betydelse för 

                                                 
44 Lantmäteriet. Handbok FBL, Fastighetsbildningslagen, Kapitel 5–19 och FBLP, s 230–231 
45 Ekbäck, Peter. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning; Om fastighetsbildningslagen mm, 

s 216–217 
46 Prop 1973:157, s 119 
47 Ekbäck, Peter. Lagstiftning om ledningar; Särskilt om ledningsrättslagen, s 27 
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fastigheten och dessutom ska båtnad föreligga om upplåtelsen sker genom tvång. De 

rekvisiten är med största sannolikhet uppfyllda när det gäller Trollhättans 

avloppstunnlar, men möjligheten att bilda officialservitut är beroende av att det inte går 

att bilda ledningsrätt för samma ändamål. 

 Tredimensionell fastighet 

En traditionell fastighet avgränsas horisontellt medan en tredimensionell även 

avgränsas vertikalt enlig JB 1:1 a 1 p. Vanligen används begreppet 3D-fastighet och 

denna ska alltså bestå av en volym, där sträckningen är definierad. Volymen avskiljs från 

en eller flera traditionella fastigheter som då urholkas av en 3D-fastighet. En 3D-

fastighet kan också bildas ur en befintlig 3D-fastighet.48 Fastighetsbildning regleras i 

fastighetsbildningslagen och i 3:1 finns lämplighetsvillkoren som gäller för alla 

fastighetstyper. En ny- eller ombildad fastighet ska vara varaktigt lämpad för ändamålet 

och därmed lämpligt utformad, samt ha tillgång till behövliga vägar. Därtill finns 

ytterligare krav om fastigheten ska användas för bebyggelse.   

Att bilda 3D-fastigheter har varit möjligt sedan 2004. Enligt propositionen 2002/03:116 

innebar lagförslaget möjlighet att bryta ut självständiga fastigheter för utrymmen som 

rymmer anläggningar, eller som var avsedda att rymma sådana. Som exempel på sådana 

utrymmen räknas i propositionen upp broar, byggnader, bergrum och tunnlar. Syftet 

var att bättre förutsättningar skulle skapas för utnyttjande av fastigheter, som nyttjades 

av olika verksamhetsutövare på skilda plan inom samma fastighet.49 

FBL 3:1 st 3 inleds: ”En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt 

fastighetsutrymme, får ny- eller ombildas endast om det står klart att åtgärden är 

lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet.” Det innebär 

enligt nämnd proposition att lantmäterimyndigheten i varje enskilt fall ska pröva vilken 

som är den bästa fastighetsrättsliga lösningen, och att denna först ska sökas inom ramen 

för traditionell fastighetsbildning såsom bildande av servitut eller marköverföring. 

Endast i klart befogade fall ska 3D-fastigheter bildas och regelmässigt, i förhållande till 

den traditionella fastighetsbildningen, endast vara ett subsidiärt instrument. För att 3D-

fastighet ska kunna bildas fordras det att ”åtgärden är lämpligare än andra åtgärder”, 

vilket kan förekomma i tre fall. Det första fallet är om syftet inte kan tillgodoses genom 

traditionell fastighetsbildning, t ex när ett bergrum ska avskiljas vars anknytning till 

annan fastighet saknas. Det andra fallet är om ändamålet skulle kunna tillgodoses på 

annat sätt men att den lösningen av skilda skäl framstår som olämplig. En 

servitutsupplåtelse eller annan traditionell åtgärd skulle kunna innebära betydande 

kostnader eller förvaltningsmässiga problem. I det tredje fallet ses kravet också uppfyllt 
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om 3D-fastighetsbildning framstår som det lämpligaste alternativet, även om alternativa 

lösningar inte är olämpliga.50 

Vidare står det i lagförslaget: 

”I samtliga tre nu nämnda fall måste det dock "stå klart" att 

tredimensionell fastighetsbildning är lämpligare än andra åtgärder. I 

uttrycket "står klart" ligger att utredningen i ärendet måste vara så 

uttömmande att lantmäterimyndigheten med någorlunda säkerhet kan 

konstatera att andra alternativ som inte förutsätter tredimensionell 

fastighetsbildning saknas eller av något skäl är mindre lämpliga. Det bör 

ankomma på sökanden i ärendet att visa att så är fallet. 

Den avvägning som härvid måste göras aktualiseras bl.a. när det finns ett 

behov av att till en fastighet (A) knyta en rätt att nyttja ett utrymme inom 

en annan fastighet (B). Valet står då normalt mellan å ena sidan en 

servitutsbildning och å andra sidan en tredimensionell fastighetsbildning 

som innebär att det aktuella utrymmet blir en del av A. Utgångspunkten 

är att en servitutslösning skall väljas. Men om det står klart att A har ett 

varaktigt behov av en exklusiv rätt till en större anläggning och att 

underhållsansvaret skall ligga på A:s ägare kan en servitutslösning från 

förvaltningssynpunkt framstå som mindre lämplig än en tredimensionell 

fastighetsbildning. Då bör tredimensionell fastighetsbildning kunna 

komma i fråga. Ett annat exempel är när syftet är att i rättsligt hänseende 

dela upp större anläggningar med skilda verksamhetsutövare på flera 

fastigheter. Om det då står klart att traditionella instrument för 

tredimensionellt fastighetsutnyttjande saknas eller att de är otillräckliga, - 

därför att nyttjandet skall tillgodose ett varaktigt behov och vara förenat 

med betydande investeringar - får tredimensionell fastighetsbildning 

användas.”51 

För 3D-fastighetsbildning krävs en lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaderna 

fördelas efter nyttan och bör lämpligen bekostas av sökanden som är tunnlarnas ägare. 

Utrymmet överlåts på ledningsägaren, t ex genom köp. Fastighetsägaren råder därefter 

fritt över marken. 

4.4.1 Analys 

Sökande ska alltså i sin ansökan visa att 3D-fastighetsbildning är det lämpligaste 

alternativet för åtgärden. I nuläget är inte läget för Trollhättans tunnlar helt säkert, vilket 

innebär att den exakta sträckningen för närmare fyra mil tunnel måste fastställas i höjd- 

och sidled. Systemet sträcker sig även genom flera detaljplaner där byggrätter och andra 
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bestämmelser kan behöva beaktas. En fördel med 3D-fastighet kan vara att äganderätt 

skapas till utrymmet vilket ger fri dispositionsrätt, gentemot t ex servitut där nyttjande 

endast får ske inom ramen för upplåtelsen.  

 Ledningsrätt 

LL 1 § lyder: ”Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill 

utnyttja utrymme inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt 

prövas vid förrättning.” Ledningsrätt upplåts för allmännyttiga ledningar och vissa 

andra anordningar enligt LL 2 §. Dessa ledningar kan vara både luftburna och 

underjordiska. Transformationer, pumpstationer och andra tillbehör är enligt LL 3 § 

anordningar som ingår i begreppet ledning om det krävs för ändamålet. Annan 

lagstiftning såsom miljöbalken eller minerallagen, kan också tillämpas för att upplåta 

utrymme för ledning. Enligt ExL 1:4 har ledningsrätt företräde framför avtalsrättigheter 

som kolliderar med denna. Officialrättigheter består, men enligt LL 12 § 4 st kan det 

förordnas av lantmäterimyndigheten att ledningsrätt istället ska gälla. Ledningsrätt kan 

dock inte förordnas gå före vägrätt.  

Ledningshavaren, som rätten upplåts till förmån för, är normalt en juridisk person.52  

Ledningsrätt kan också knytas till en fastighet enligt LL 1 § sista meningen. På så sätt 

liknar ledningsrätt en nyttjanderätt mer än ett servitut, som kräver att rätten upplåts till 

förmån för en fastighet. Däremot skiljer sig ledningsrätt från nyttjanderätt, då det likt 

servitut upplåts för all framtid. När ledningen knyts till en fastighet blir den tillbehör till 

denna. Det medför att ledningen kan utnyttjas som kreditunderlag för ledningsägaren.53 

De ledningar för vilka ledningsrätt kan bildas, anges i 2 §. Hit hör enligt 3 p ”vatten- 

eller avloppsledning som a) ingår i en allmän va-anläggning, b) förser ett samhälle med 

vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet...” LL 2 a § säger att 

”Lagen gäller även för tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om 

anordningen ska användas för att senare dra fram en sådan ledning som anges i 2 § 

första stycket 1 eller 2 genom den.” Dessa ledningar är enligt LL 2 § 1 p ”ledning som 

ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän 

svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande 

ändamål” och enligt 2 p ”elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras 

eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1”. 

Ledningsrätt handläggs vid lantmäteriförrättning. Det finns möjlighet att med tvång ta 

i anspråk mark enligt ledningsrättslagen, men enligt Gunilla Edgren, 

förrättningslantmätare på Trollhättans Stad, är det vanligt att det först upprättas avtal 

mellan ledningsägaren och fastighetsägarna när ledningsrätt ska skapas. Alternativt kan 

överenskommelser nås i samband med lantmäteriförrättningen. LL 14 § anger vilka 
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paragrafer som är dispositiva. Avsteg får t ex göras angående alternativa dragningar och 

hur ersättningen bestäms.  

4.5.1 Analys 

Med ledningsrätt fås ett starkt skydd som får bästa rätt i förhållande till andra rättigheter. 

Ledningsrätt kan förordnas att höra till en fastighet och höjer då fastighetens värde. 

Liksom för avtalsrättigheterna är det tidskrävande att upprätta överenskommelse med 

fastighetsägarna, men frivilliga överenskommelser förkortar ändå handläggningstiden i 

förhållande till ett tvångsmässigt förfarande. Det är en rättighetsform som flera av 

Sveriges kommuner tillämpat för sina avloppstunnlar. Om tunnel kan räknas som en 

ledning är inte klart i LL 2 §. De tunnlar som anges i LL 2 a § avser inte ledningar för 

vatten och avlopp. Trollhättan har öppna tunnlar där avloppsvatten rinner på tunnelns 

botten. I några av tunnlarna finns också ledningar dragna. För att undersöka om det går 

att tillämpa ledningsrättslagen på avloppstunnlar görs en djupare analys av för 

ändamålet väsentliga paragrafer i ledningsrättslagen, se kapitel 5.  

 Expropriation 

Enligt ExL 1:1 får en fastighet som tillhör annan än staten tas i anspråk genom 

expropriation. Det kan ske med äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. Rättigheter som 

bildas genom expropriation blir officialrättigheter och får enligt ExL 1:4 ett starkare 

skydd än rättigheter som avtalats fram.  Särskild rätt till fastighet får också upphävas 

eller begränsas. Expropriationslagen är en av närmare tjugotalet svenska lagar som 

reglerar tvångsförvärv av egendom54. Till dessa hör också t ex ledningsrättslagen och 

fastighetsbildningslagen. En fastighetsägare kan alltså, mot ersättning, bli fråntagen 

rätten till mark eller få fastigheten belastad av förfogandeinskränkningar55.  

I ExL 2 kap anges expropriationsändamålen, som generellt är ändamål som tillgodoser 

intressen av angelägen allmän karaktär. I 2:3 anges både vatten och bortförande av 

avloppsvatten för allmänhetens behov, som expropriationsändamål. I syfte att avstyra 

onödiga expropriationer, anger ExL 2:12 att ”Expropriationstillstånd ska inte meddelas, 

om ändamålet lämpligen kan tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av 

expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas 

genom den.” I denna lagtext inryms enligt Kalbro och Lindgren att förhandlingar först 

måste ske med fastighetsägaren, att frivilligt överlåta marken. Det innebär även att den 

exproprierande, ska kunna visa att det inte finns några andra alternativa lokaliseringar 

och att expropriationen inte omfattar mer än vad som är nödvändigt för att uppnå 

syftet. Om det finns speciallagstiftning som istället är tillämplig för ändamålet, har den 

normalt företräde framför expropriationslagen. Dessutom ska en intressevägning ske 
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mellan allmänna och enskilda intressen och expropriationen ska vara 

samhällsekonomiskt lönsam.56  

Ett expropriationstillstånd prövas av regeringen, enligt ExL 3:1, men i vissa fall också 

av länsstyrelse eller annan myndighet. Vilka handlingar som ska ingå i ansökan anges i 

3:2. Vid prövning hörs berörda sakägare, erforderliga utredningar utförs och remittering 

sker till myndigheter och kommuner.57 Om tillstånd beviljas ska stämningsansökan 

lämnas in till domstol inom ett år, ExL 3:6. Det är MMD som prövar expropriationsmål 

enligt ExL 5:1. Enligt Kalbro och Lindgren används expropriationslagen mycket sällan 

och ansökningarna till regeringen var åren 1974–2010, 132 stycken.  

När det gäller ersättning för mark hänvisar flera andra lagar, såsom ledningsrättslagen 

och fastighetsbildningslagen, till ersättningsreglerna i expropriationslagen. Ersättningen 

regleras i ExL 4 kap och har kopplingar till egendomsskyddet i RF 2:15, där det anges 

att den som tvingas avstå egendom ska ges full ersättning för förlusten. Enligt ExL 4:1 

ska löseskilling eller intrångsersättning betalas när hel eller delar av fastighet 

exproprieras. Ersättningen ska motsvara hel fastighets marknadsvärde, eller 

marknadsvärdeminskningen för delen som exproprieras. Dessutom ska övrig skada 

som uppstår på grund av expropriationen ersättas. Enligt samma paragraf ska därutöver 

ett tillägg med 25 procent göras på löseskilling och intrångsersättning. Tanken med 

uppräkningen är att ersättningen då motsvarar det ägaren självmant skulle sälja 

fastigheten för vid en frivillig överenskommelse58.  

4.6.1 Analys 

Rättigheter som bildas genom expropriation får ett starkare skydd än avtalsrättigheter. 

Men expropriation är en sällan använd företeelse, även om vatten och avlopp skulle 

vare ett giltigt expropriationsändamål i Trollhättans fall. Det är en långdragen och 

kostsam process och dessutom finns många gånger annan lagstiftning som har 

företräde, t ex ledningsrättslagen om den är tillämplig. Expropriation är endast ett 

alternativ om överenskommelse inte kan nås på frivillig väg. Ersättningsreglerna i 

expropriationslagen sätter dock ramarna för värdering och ersättning enligt annan 

lagstiftning och ligger till grund för frivilliga förhandlingar. Marknadsvärdeminskningen 

p g a avloppstunnlar blir förmodligen inte så stor då dessa ligger djupt och inte påverkar 

användandet av fastigheten nämnvärt. Det som skulle kunna påverkas är möjligheterna 

till borrning för bergvärme eller egen brunn för vatten. Dessutom kan fastighetsägaren 

förhindras att bygga källare där tunnlarna ligger ytligt, eller att spränga på tomten.  
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5 Ledningsrättslagens tillämplighet 

Det råder följaktligen osäkerhet runt ledningsrättslagens tillämplighet när det gäller 

avloppstunnlar. Därför görs en djupare analys av delar av ledningsrättslagen. Det gäller 

LL 1–3 §§ som anger vad som kan ingå i ledningsrätt, LL 6–10 §§ som gäller villkor för 

upplåtelse av ledningsrätt, samt 12 § gällande skyldighet att avstå utrymme. Dessa 

paragrafer innehåller bestämmelser till skydd för allmänna och enskilda intressen och 

avgör om ledningsrätt går att tillämpa i ett visst fall. Även LL 15 och 16 §§ beskrivs 

kortfattat eftersom de berör omvandling av inskrivna servitut och nyttjanderätter till 

ledningsrätt, och ingår i diskussionen till skydd för allmänna och enskilda intressen. I 

slutet av kapitlet görs en analys med kopplingar till Trollhättan. 

 Bakgrund 

Frågan om att ”införa särskilda bestämmelser rörande sakrättsligt skydd för rätt att dra 

fram och behålla olika slags ledningar på annans fastighet” hade tagits upp genom årens 

lopp. Svenska vattenkraftföreningen och Svenska elektricitetsverksföreningen hade 

1930 i en skrivelse till konungen påpekat att rätten att dra fram kraftledning borde göras 

säkrare utan att inteckning skulle behövas. De menade också att 

expropriationsförfarandet var dyrt och ville att lagstiftningen skulle ses över. Samma 

fråga aktualiserades 1964 av Vattenkraftföreningen. Det ledde till att en utredning ”med 

stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande” tillsattes 1968. Frågan som skulle utredas gällde 

civilrättsligt skydd för ledningar för elkraft, svagström, vatten och avlopp, olja och gas. 

Utredningen skulle undersöka hur ett starkare skydd än inteckning kunde skapas, 

genom ett förfarande som var snabbare och mindre kostsamt än expropriation. Det var 

också önskvärt att minska arbetsbelastningen för inskrivningsavdelningarna.59 

De möjligheter som dittills hade använts för upplåtelse av utrymmen för ledningar var 

i huvudsak genom avtal om servitut och nyttjanderätt. Möjligheten fanns att ge 

rättigheten sakrättsligt skydd genom inskrivning i fastighetsboken eller genom att 

inteckna servitutsrätten. Vid exekutiv auktion fanns det, då som nu, en risk att 

rättigheter med bättre rätt gick före. Det skulle kunna få stora konsekvenser om 

rättigheten inte längre var säkrad. Om överenskommelse inte kunde nås mellan parterna 

kunde markåtkomsten ske tvångsvis genom expropriationslagen, vattenlagen, 

byggnadslagen och fastighetsbildningslagen men det var dyrt och tidskrävande. 

Utredningen kom fram till att det fanns planer på att utvidga elnät och att det även 

förväntades ske utbyggnader av va-nät. Det gjorde att behovet av att förenkla det system 

som fanns och att säkerställa ledningarnas fortsatta bestånd aktualiserades. Utredningen 

resulterade i ett förslag till ledningsrättslag.60  
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 Begreppet ledning 

Det finns ingen definition av begreppet ledning i ledningsrättslagen. Enligt proposition 

1973:157 räknas metalltråd, kabel eller annan elektrisk ledare, slang, rör, 

avloppstrumma, kulvert m m som ledning. Ledningsrättslagens 3 § anger att det i 

ledning även ska ingå transformationer, pumpstationer och andra tillbehör. Även 

stolpar, stag, socklar och fästen som ses som nödvändiga tillbehör ska räknas som 

ledning. Undantaget är rännsten, dike, kanal och timmerränna. Tunnel har också 

uttryckligen undantagits från definitionen för ledning.61  

Inte heller tunnel har definierats i lagtexten. I SOU 2004:7 beskrivs skillnaderna mellan 

tunnel och rörledning/avloppstrumma på så sätt att ”en tunnel däremot kan vara dels 

en underjordisk transportväg för bilar eller tåg, dels en distributionsled för vatten, gas, 

olja, kablar eller liknande. Tunnlar, som ofta har en cirkulär form och en viss storlek, 

kan drivas såväl i berg som i lösa jordmassor. I en tunnel kan sedan gjutas en 

halvcirkelformad botten där t.ex. avloppsvatten kan flyta fram. Om denna konstruktion 

omsluter en hel cirkelbåge, blir det i stället fråga om en i en tunnel framdragen 

rörledning eller avloppstrumma.”62 

För att, enligt proposition 1973:157, få en enkel och klar gränsdragning mellan aktuella 

ledningstyper har dessa delats in i fyra grupper vilka redovisas i LL 2 §, se 5.3. Trots det 

uppkom en del frågor angående gränsdragningen. Enligt utredningen skulle bl a tunnlar 

undantas eftersom de inte låg inom begreppet ledning. Vattenlagsutredningen lämnade 

ett remissyttrande och ansåg att lagen borde ”gälla såväl för ledningar av mer 

konventionellt slag som för regionala avloppssystem med tunnelsträckor”. Flera 

remissinstanser menar att det inte är så stor skillnad mellan tunnlar och grova 

rörledningar att det skulle föranleda olika regler, samt att tunnlar ofta används som 

ledningar och då borde ingå i begreppet ledning. På dessa yttranden har föredragande 

svarat som följer: 

”Jag ansluter mig i och för sig till utredningens definition av begreppet 

ledning. Även om ledningsrättslagens bestämmelser inte skulle omfatta de 

fall då någon vill ta annans fastighet i anspråk för tunneländamål eller för 

att få sakrättsligt skydd för en tunnelsträcka, är det därmed dock inte sagt 

att en tillämpning av ledningsrättslagen är utesluten i de situationer som 

remissinstanserna har fäst uppmärksamheten på. I en del fall är det 

egentligen inte fråga om något annat än ledningsdragning på annans 

fastighet, låt vara att ledningen dras i en tunnel. Om ledningen är av sådan 

beskaffenhet och tjänar ett sådant ändamål att den faller under 

ledningsrättslagens tillämpningsområde, kan ledningsrätt medges på vanligt 

sätt och ledningens sträckning fastställs vid förrättningen. 
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Förrättningsinstansen är därvid oförhindrad att bestämma att t. ex. en viss 

del av ledningssträckan skall gå genom en tunnel i ett berg. Den 

omständigheten att det är ledningen och inte tunneln som utgör 

skyddsobjekt saknar i praktiken helt betydelse för omfattningen av det 

sakrättsliga skyddet, eftersom ledningens bestånd förutsätter att 

tunnelsträckningen inte ändras. Ledningsrättslagen kan sålunda indirekt ge 

ett sakrättsligt skydd för tunnlar som uteslutande tjänar ändamålet att 

underlätta att skyddsvärda ledningar dras fram.  

Remissinstanserna synes inte ha åsyftat att man inom ramen för 

lagstiftningen om ledningsrätt generellt bör lösa frågan om 

tvångsupplåtelse för tunneländamål och sakrättsligt skydd för olika slags 

tunnlar. Enligt min mening är det svårt att nu bedöma, om det verkligen 

finns något behov av en närmare reglering på detta område. Tunnelbyggen, 

som inte har nyssnämnda samband med ledningsdragning, torde som regel 

vara så stora projekt att det ligger närmast till hands att anlita 

expropriationsförfarandet. Om en speciell reglering visar sig nödvändig, 

torde det knappast vara lämpligt att låta den ingå i ledningsrättslagen. Jag 

anser därför att ledningsrätt inte skall kunna upplåtas för tunnelbyggen.”63 

 Ledningar för vilka ledningsrättslagen är tillämplig 

I LL 2 § beskrivs vilka ledningar lagen gäller för. Bland annat ska ledningsrätt enligt 

punkt 3 kunna ges för ”vatten- eller avloppsledning som a) ingår i en allmän va-

anläggning, b) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller 

annan orenlighet, c) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av 

betydelse för riket eller en viss ort, eller d) medför endast ringa intrång i jämförelse med 

nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov”. I 2 § LAV definieras 

allmän va-anläggning som ”en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 

bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt denna lag”.    

Enligt proposition 1973:157 kom både utredningen och föredragande fram till att 

”ledningsrättens tillämpningsområde bör begränsas med hänsyn till ledningens 

beskaffenhet och ändamål”. Expropriationslagen har i viss omfattning legat till grund 

för 2 §.  I propositionen framhålls att ledningsrätt endast skulle kunna medges för 

ledning som tillgodosåg ”ett visst krav på allmänintresse”. Det innebar inte att undantag 

skulle göras för s k abonnentledningar som går inom abonnentens fastighet. Genom en 

hänvisning till proposition 1972:109, s74 och 198, påpekades att även dessa ledningar 

kunde ingå i ett nät ”för den allmänna samfärdselns främjande.” 64  
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2004 gjordes några ändringar i LL 2 §, bl a lades stycke 2 till för att klargöra att 

ledningsrätt även ska ges för en anordning som ingår i elektroniskt kommunikationsnät.  

Enligt proposition 2003/04:136 kan det avse en basstation för mobiltelefoni som inte 

fysiskt är förbunden med det nät den ingår i.  

Lagen innehåller en fullständig uppräkning av de ledningar den kan tillämpas på och 

fick sin nuvarande lydelse genom senaste ändringen 2012 då koldioxid lades till under 

punkt fyra.65 Innan dess hade några mindre ändringar gjorts. 

Regeringen beslutade 2002 att tillsätta en utredning som skulle se över vissa frågor 

angående ledningsrätt. I slutbetänkandet SOU 2004:7 föreslogs bl a att det av lagtexten 

skulle framgå att ledningsrätt skulle kunna beviljas för tunnlar för vatten- och 

avloppsledningar. Det var öppna avloppstunnlar som avsågs, alltså inte tunnlar med 

ledningar i. 66 Regeringen gjorde bedömningen att den frågan skulle beredas vidare 

”inom ramen för den fortsatta beredningen av återstående delar i slutbetänkandet”.67 I 

proposition 2014/15:74 behandlades frågan om ledningsrätt i tomträtt och där framgår 

även att ”Övriga förslag i slutbetänkandet ger inte anledning till någon åtgärd”. För att 

få klarhet i innebörden av detta kontaktades Justitiedepartementet, Enheten för 

fastighetsrätt och associationsrätt. Enligt Magnus Hermansson, kansliråd, har 

regeringen inget öppet ärende i frågan om va-tunnlar. Argumenten för att inte arbeta 

vidare med detta, eller uppgifter om vad som sagts i saken, är inte offentliggjorda. På 

frågan om vad som gäller angående tunnlar för vatten och avlopp gavs svaret att ”det 

ligger i tillämparens ögon”. Saken har ännu inte prövats i domstol.68  

 Avgränsning mot annan lagstiftning 

En avgränsning har gjorts mot annan lagstiftning. I sista meningen i LL 2 § anges att 

lagen inte är tillämplig för ledning som kan ingå i gemensamhetsanläggning.  Den 

avgränsningen har inte setts som nödvändig när det gäller ledningar för avvattning, 

tillgodogörande av vattenkraft eller för gruvdrift. Ledningsrättslagen gäller dessa 

ledningar både när upplåtelse av utrymme sker i samband med att vattentäkt eller 

fyndighet tas i anspråk enligt bestämmelser i miljöbalken eller minerallagen, men också 

när utrymme för sådana ledningar upplåts som en helt fristående åtgärd. Officialservitut 

får enligt FBL 7:2 inte bildas för sådan ledning som avses i ledningsrättslagen, vilket 

innebär att fastighetsbildningslagen inte kan tillämpas för allmänna ledningar. 

Expropriationslagen kan tillämpas vid upplåtelse av utrymme för ledning men i 

praktiken används den sällan.69 

                                                 
65 Prop 2011/12:125, s 19, 114–115 
66 SOU 2004:7, s 21, 90–91 
67 Prop 2004/05:175, s 277 
68 Hermansson, Magnus, kansliråd Justitiedepartementet. 
69 Lantmäteriet, Handbok LL 
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 Kanalisationer 

2006 trädde LL 2 a § i kraft. Den gäller kanalisationer. I och med den kan ledningsrätt 

även ges för ”tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar” om de senare ska 

användas för att dra fram ledning enligt LL 2 § p. 1 och 2, vilka avser ledningar som 

ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt 

starkströmsledningar för vilka koncession fordras. I proposition 2004/05:175 påpekas 

att takten på den tekniska utvecklingen varit hög och att ledningar är en mycket viktig 

del av samhällets infrastruktur. Betydelsen av ledningsrätt som form för upplåtelse 

beräknas öka p g a det starka sakrättsliga skydd som följer med ledningsrättslagen. Även 

om expropriatonslagen kan vara användbar i många fall anses ledningsrättslagen ge en 

mer effektiv och mindre omständlig process.70 Kanalisation för andra ledningar än 

elektroniska och elektriska är inte möjlig som grund för ledningsrätt. 

 Skydd för allmänna och enskilda intressen 

Eftersom ledningsrättslagen delvis är tvingande måste en avvägning göras mellan 

parternas olika intressen. I LL 6–10 §§ anges villkor till skydd för både enskilda och 

allmänna intressen. LL 6 § har utformats med ExL 2:12 som förebild och innebär att 

en prövning måste göras angående ledningsrättens sträckning och sättet den utförs på. 

Paragrafen är dispositiv vad gäller skydd för enskilt intresse71 (LL 14 §), men om 

överenskommelse inte kan träffas ska alternativa dragningar beaktas. En prövning ska 

göras av behov och lämplighet för att ändamålet med ledningen ska uppnås ”med 

minsta intrång och olägenhet.” 72 Fördelarna som kan vinnas genom ledningsrätten ska 

överväga de olägenheter som den kan medföra. 

Enligt LL 6 a § ska 6 § inte tillämpas om det i en detaljplan har meddelats 

fastighetsindelningsbestämmelser om en ledningsrätt och ledningsbeslut meddelas 

inom detaljplanens genomförandetid. I det fallet har prövningen redan gjorts i 

planärendet.73  

Det finns föreskrifter till skydd för person- och egendomsskador för vissa ledningar 

som t ex högspänningsledningar och olje- och gasledningar. I LL 7 § finns en särskild 

bestämmelse om att ledningsrätt inte får upplåtas i strid mot dessa föreskrifter. Det 

gäller även föreskrifter för ”gamla” ledningsrätter när ”nya” korsar dessa.74 

Som skydd för allmänna intressen finns 8 §. I den ursprungliga lydelsen skulle 

upplåtelsen av ledningsrätt ”stå i överenstämmelse med planen”. Med planen avsågs 

generalplan, stadsplan, tomtindelning eller byggnadsplan. Av specialmotiveringen till 

paragrafen framgår att det inte var nödvändigt med ”uttryckligt stöd i planen”. Det 

                                                 
70 Prop 2004/05:175 
71 Prop 1973:157, s 139  
72 Prop 1973:157, s 96–102, 131–135 
73 Prop 1985/86:90, s 159 
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skulle vara tillräckligt om planens intentioner följdes.75 I proposition 1985/86:90 

förordades att fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen skulle 

använda sig av samma terminologi som plan- och bygglagen, vilket ledde till lydelsen 

att ledningsrätt inte får ”upplåtas i strid mot planen eller bestämmelsen”, med avsikt på 

detaljplan eller områdesbestämmelse.76 Detsamma gäller för andra meningen. En 

mindre avvikelse får göras om syftet med planen eller bestämmelsen inte motverkas.77 

Andra stycket i LL 8 § gäller naturvårdsföreskrifter och andra särskilda bestämmelser. 

Ledningsrätt får inte upplåtas så att syftet med dessa föreskrifter motverkas. Enligt 

proposition 1973:157 var vissa remissinstanser oroliga för att det skulle medföra ett 

otillräckligt skydd för naturvårdsintressen, men i specialmotiveringen till paragrafen 

påpekades att naturvårdsintressen även måste beaktas vid prövning av LL 6, 9 och 

10 §§.78 

Reglerna i LL 9 § är även de till för att skydda allmänna intressen. De gäller när 

ledningsrätt ska upplåtas utanför detaljplanelagt område. Ursprungligen gällde 

stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område. Innebörden är att kommande planer och 

områdets ändamålsenliga användning ska beaktas vid upplåtelse av ledningsrätt.79 

Samråd ska ske med byggnadsnämnd om det ses som nödvändigt.80 Även 10 § 

innehåller skydd för allmänna intressen. I den paragrafen uttrycks ett generellt skydd. 

Eftersom vissa ledningar kan ha stor inverkan på den framtida markanvändningen 

behövs enligt proposition 1973:157 att samhällsintressen som naturvård och 

trafiksäkerhet också beaktas. I propositionen hänvisas även till förslaget till 

anläggningslag, som var under behandling under samma tidsperiod. Där hänvisades till 

förslagen till ändringar i byggnadslagstiftningen (prop 1972:111) om regional utveckling 

och hushållning med mark och vatten, men också till att det skulle komma att ställas 

större krav på att samhället skulle vara föränderligt.81 

Skydd för enskilda intressen finns även i första stycket 12 §. Enligt 14 § är första stycket 

dispositivt. 12 § anger att mark eller annat utrymme får tas i anspråk om det inte innebär 

synnerligt men för fastigheten. Trots att synnerligt men har uppkommit är fastighet 

skyldig att avstå utrymme om ledningen är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 

eller om koncession har beslutats, men fastighetsägaren kan då kräva att få fastigheten 

inlöst, helt eller till viss del. I proposition 1973:157 uttrycktes att det är omöjligt att 

”närmare utveckla innebörden av kravet på synnerligt men” men det konstaterades att 

det måste vara ”fråga om höggradigt intrång”, att bedömas från fall till fall med stöd i 
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76 Prop 1985/86:90, s 104 
77 Prop 1985/86:90, s 146–150, 163–164 
78 Prop 1973:157, s 133 
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80 Lantmäteriet, Handbok LL  
81 Prop 1973:157, s 98 
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praxis.82 I 12 § finns också bestämmelser om att ledningshavaren i vissa fall får lösa 

fastigheten, helt eller delvis, samt att bestämmelserna i ExL 1:3 och 1:4 är tillämpliga. 

I SOU 1972:57 lades ett förslag fram som innebar att inskrivna servitut och 

nyttjanderätter avseende ledningar direkt skulle kunna omvandlas till ledningsrätter 

enligt en ny lag. Det ansågs kunna minska belastningen på inskrivningsregistret om detta 

kunde göras i samband med ADB-reformen83. Detta motsas av föredraganden som 

menade att beslut om omvandling som skulle innebära att rättigheterna skulle få bästa 

rätt i fastigheterna rimligen inte kunde fattas utan att fastighetsägarna fått föra sin talan. 

Bara det att hitta adressuppgifter skulle bereda inskrivningsmyndigheterna stora 

arbetsinsatser. I vissa fall skulle även medgivanden från panträttshavare vara 

nödvändiga. Ett starkt skäl mot förslaget var också att de allmänna intressena inte skulle 

skyddas som vid en ledningsförrättning. Föredraganden förordade i stället att 

fastighetsbildningsmyndigheten skulle få initiativrätt till ledningsförrättning i samband 

med fastighetsreglering. Det reglerades i lagtexten genom FBL 7:11 och LL 15 §. 

Myndigheten skulle då kunna ta initiativ till ledningsförrättning för att omvandla 

befintliga servitut och nyttjanderätter till ledningsrätter och en rättvis prövning skulle 

göras. LL 16 § 2 st anger att när inskrivna servitut och nyttjanderätter ska omvandlas 

till ledningsrätter, behöver sammanträde endast hållas om särskilda skäl föreligger.84     

 Ledningsägarens rättigheter och skyldigheter 

Enligt LL 1 § kan den ledningsägare som är i behov av att dra ledning över fastighet, 

egen eller annans, ges rätt till det. Begreppet ledning beskrivs under 5.2. Genom att 

ledningsrätt kan medges i egen fastighet undviks problem som kan uppstå vid avbrott i 

rättigheter, som sträcker sig över flera fastigheter där ledningshavarens egen fastighet 

ingår. Ledningsrätt ska prövas vid en förrättning, men enligt proposition 1973:157 är 

det viktigt att, när så är möjligt, ett frivilligt avtal ligger till grund för beslutet. Vid 

förrättningen bestäms ledningsrättens omfattning, de skyldigheter som åläggs 

fastighetsägaren och de befogenheter som gäller för ledningsägaren. Fastighetsägaren 

kan bli skyldig att avstå från att utnyttja ledningsrättsområdet på vissa sätt, som t ex bli 

förbjuden att bygga hus på området. Ledningsägaren ska kunna ges rätt att vidta 

åtgärder som är nödvändiga för att anlägga och utnyttja ledningen. Det kan också 

innebära att ledningshavaren ges rätt att ta bort träd på området, eller utföra andra 

åtgärder för att ledningen ska kunna användas och skyddas. Befogenheter och 

skyldigheter ska bestämmas utifrån vad som kan ingå i en servitutsrätt, med dess 

begränsningar av vad som kan åläggas fastighetsägaren som s k positiva prestationer, 

                                                 
82 Prop 1973:157, s 135 
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alltså begränsat till underhåll. Även om parterna kommer överens om vilka skyldigheter 

och befogenheter som ska gälla, är det till sist förrättningsmyndigheten som tar beslut.85  

Vidare anges att ledningsrätt ska utövas ”inom fastighet”. I proposition 1973:157 

föreslogs att begreppet fastighet skulle få samma innebörd i ledningsrättslagen som i 

fastighetsbildningslagen: ”vad som har införts eller enligt registreringsbestämmelserna 

skall införas i fastighetsregistret”. Att ledningsrätt knyts till fastighet innebär att rätt till 

utrymme även kan ges i anläggning eller byggnad som utgör fastighetstillbehör. 

Möjligheten att kunna använda ledningsrätt som kreditunderlag, som tidigare fanns 

genom att ledningsservitut kunde intecknas, var även fortsättningsvis önskvärd. Om 

inte ledningsrätten skulle kunna användas som kreditunderlag var det troligt att 

servitutsavtal skulle bli vanliga även efter ledningsrättslagens införande. Det har i 

lagtexten lösts på så sätt att ledningsrätt, på begäran av ledningsrättshavaren, kan 

förordnas höra till ledningsägarens fastighet eller tomträtt. Det nya rättsinstitutet 

”ledningsrätt” skulle vara en blandning mellan nyttjanderätt och servitut för att ge en 

sakrättsligt skyddad rätt att anlägga och bibehålla allmännyttiga ledningar. Den skulle 

inte vara tidsbegränsad som nyttjanderätt och inte heller nödvändigtvis kopplad till en 

härskande fastighet såsom servitut.86  

En mindre ändring gjordes i LL 1 § år 2004, där ordet ”ledningens innehavare” ändrades 

till ”ledningsrättshavare”.87 En ytterligare ändring gjordes 2006 som innebar att även 

”annan anordning” skulle kunna bli aktuell för ledningsrätt.88 Det skedde i samband 

med att ledningsrätt utökades till att i vissa fall även gälla ”tunnlar, kulvertar, rör och 

andra liknande anordningar”, se 5.5. 

 Analys 

Ledningsrättslagen infördes för att det fanns behov av ett starkare skydd för 

allmännyttiga ledningar, som kunde skapas genom ett förfarande som var billigare och 

snabbare än expropriation. Att ledningsrättslagen är tillämplig på allmännyttiga 

ledningar som är till för att transportera bort avloppsvatten står klart. Men när det gäller 

tunnlar återstår problem med definitionen. Även om avtal skrivs om ledningsrätt är LL 

2 § inte dispositiv, vilket innebär att det inte går att avtala om ledningsrätt för 

avloppstunnlar om inte ledningsrättslagen är tillämplig för dessa. Tunnlar som 

innehåller ledningar som omfattas av ledningsrättslagen skyddas indirekt av 

ledningsrätten89. Vad som är mindre klart i det fallet är hur stort ledningsrättsområde 

som krävs och kan anses godtagbart, i de fall ledningsrätt inrättas genom tvång. Enligt 

prop 1973:157 ska upplåtelse av ledningsrätt ”ske så att ledningens ändamål kan vinnas 

                                                 
85 Prop 1973:157, s 86–88, 128–130 
86 Prop 1973:157, s 85–89, 128–129 
87 Prop 2003/04:136 
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med minsta intrång och olägenhet”. I samma proposition anges också att 

”tunnelbyggen” anses vara så omfattande projekt att expropriation bör tillämpas. 

Frågan är om det ledningsrättsområde som behövs för ledningen är tillräckligt för att 

också skydda tunneln.   

När det gäller tunnlar som används som alternativ till traditionella avloppsledningar har 

dessa undantagits från begreppet ledning. Det framgår av prop 1973:157 där de 

undantas just för att de anses vara projekt av större karaktär. Att förslaget enligt prop 

2004:7 att ta in dessa tunnlar i ledningsrättslagen inte antogs antyder också att lagen inte 

kan anses tillämplig just på dessa tunnlar. Frågan återstår dock fortfarande om tunnlar 

som t ex Trollhättans öppna avloppstunnlar kan ses som ledningar, p g a att de inte är 

större än att de vid vissa tidpunkter är fyllda och att det tidvis finns ett behov av att 

kunna ta hand om stora mängder dagvatten. I Trollhättan är det dessutom ingen skillnad 

i storlek, mellan de tunnlar som innehåller ledningar och de som inte gör det. Detsamma 

gäller städer som Stockholm och Göteborg som kräver avloppsledningar av större 

dimensioner.   

  



Rättigheter för avloppstunnlar 

– En studie av möjliga alternativ med fördjupning i ledningsrätt, fokus Trollhättan 

 

 39 

6 Dialog med sakkunniga 

Studien visar att rättighetsformerna för avloppstunnlar varierar i landet. Det är inte 

självklart vilket alternativ som är mest lämpligt. Tunnlar undantas från 

ledningsrättslagen men det framgår inte om tunnlar kan ses som ledningar. En djupare 

förståelse för rättsläget eftersträvas.  

För att få utlåtanden om de olika rättighetsformerna och ledningsrättslagens tillämpning 

på avloppstunnlar, förs en dialog med sakkunniga inom fastighetsrätt och lantmäteri. I 

detta kapitel redovisas konversationer med Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör, 

och Anders Dahlsjö, f d fastighetsråd vid Svea hovrätt, båda med erfarenheter från 

Lantmäteriet. 

 Konversation via e-post 

Till Tomas Vesterlin skickades ett meddelande via e-post, som besvarades och 

återsändes. Följdfrågor sändes och besvarades. Nedan redovisas frågor och svar:  

Förslaget, att tunnlar som används i stället för traditionella avloppsledningar 

skulle tas med i ledningsrättslagen, antogs inte. Kan det tolkas som att LL inte 

är tillämplig för tunnlar med öppna avlopp (inte innehållande ledningar)?  

Att ett förslag inte leder fram till lagändring kan inte tolkas som att motsatsen därmed 

skulle gälla. Däremot kan det av andra skäl antas att avloppstunnlar inte är en sådan 

ledning som avses i 2 § LL. Eftersom 12 § öppnar upp för tillämpning av tvång ska 

regeln tolkas restriktivt. Även det talar mot att avloppstunnel kan anses vara ledning i 

ledningsrättslagens mening.   

Skulle tunnlar med öppna avlopp kunna betraktas som ledningar? T ex 

Trollhättans tunnlar som är 2,5 x 2,5 m. De skulle, som vi har tolkat det, kunna 

få ledningsrätt för ledningarna och därmed få indirekt skydd för 

tunnlarna. Däremot skulle de kanske inte få ledningsrätt för tunnlar som inte 

har ledningar fastän de är lika stora.  

Begreppet ledning i ledningsrättslagen torde i princip alltid avse en sluten behållare. För 

att en tunnel ska få indirekt skydd genom att en ledning som är placerad där upplåts 

med ledningsrätt krävs det därför sannolikt att den aktuella ledningen är sluten.  

Om tunneln är indirekt skyddad genom att ledningarna i har ledningsrätt, blir 

då tunneln ledningsrättsområde? Kan man begränsa det till tunneln eller 

sträcker sig området även uppåt? Hur stort område kan accepteras?  

De begränsningar och befogenheter som följer med en ledningsrättsupplåtelse ska inte 

vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet. 

Deras utbredning ska således begränsas i den mån det är möjligt utan att funktionen 

äventyras. Området som upplåtelsen avser får normalt anses 
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vara tredimensionellt avgränsat, även om det inte direkt framgår av beslutet. Hur stort 

område som kan accepteras får avgöras vid avvägningen mellan de motstående 

intressena.  

Hur ser du, kortfattat, på alternativen: allmän nyttjanderätt, avtalsservitut, 

officialservitut, 3D-fastighet, expropriation?  

Det är viktigt att det finns rättsmedel för att hantera påtagliga samhällsbehov. Detta – 

infrastruktur för att hantera avlopp – är ett påtagligt samhällsbehov. Det torde i flera 

fall vara möjligt att lösa behovet genom en partiell nyttjanderätt.  Huruvida servitut är 

möjligt blir en fråga från fall till fall. 3D-fastighetsbildning torde inte vara möjligt medan 

expropriation sannolikt är det i flera fall om behovet är tillräckligt stort.   

Av vilken anledning anser du att 3D-fastighetsbildning inte är möjlig? 

Visst kan det finnas lägen där 3D-fastighetsbildning är möjlig, men inte som den totala 

lösningen. Jag har svårt att se att de öppna diken m m, som jag antar kan bli aktuella, är 

lämpliga fastigheter enligt 3 kap FBL. 

När det gäller partiell nyttjanderätt, anser du att det skulle vara ett alternativ för 

avloppstunnlar på privatägd mark? 

Det är inte ett särskilt bra alternativ för va-bolaget, eftersom besittningsskydd saknas. 

Det är m a o en relativt osäker investering. 

Har det någon betydelse att tunnlarna redan finns där?  

I de fall det är möjligt med en upplåtelse genom avtal eller tvångsvis torde det faktum 

att tunnlarna redan finns vara av betydelse. Bl.a. I fråga om tvångsvis upplåtelse genom 

ex expropriation ska upplåtelse ske i bästa läge. En befintlig tunnel påverkar bl.a. den 

bedömningen. 

 Telefonkonversation 

Anders Dahlsjö ringdes upp och en diskussion fördes med honom angående 

ledningsrättslagen och avloppstunnlar. Synpunkterna sammanfattas här: 

Dahlsjö menar att eftersom tunnlar med öppna avlopp diskuterades redan när 

ledningsrättslagen kom till, och man då konstaterade att tunnlar inte skulle tas med i 

lagen, tyder på att tunnlar inte kan ses som ledningar. Uttalandet från Magnus 

Hermansson, Justitiedepartementet, går i riktningen att det är osäkert vad som gäller. 

Det skulle behövas ett klargörande i domstol. Men Dahlsjö håller det inte för troligt att 

en prövning i domstol skulle ge att ledningsrättslagen är tillämplig på avloppstunnlar 

enligt nu gällande lag. Enligt Dahlsjö har Lantmäteriet försökt få till en lagändring, vilket 

vore naturligt att tillmötesgå eftersom det finns ett behov. Osäkerhet ska inte behöva 

råda bland lantmätare. Avloppstunnlar fyller en viktig funktion, och att använda sig av 
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expropriation och domstol är trögt och inte ett bra medel för att förhandla. Förrättning 

är ett effektivare och bättre instrument.  

Enligt Dahlsjö bör diskussioner också föras kring vad som händer med redan beslutade 

ledningsrätter för tunnlar med öppna avlopp, om domstolen skulle komma fram till att 

det inte går att använda sig av ledningsrätt. När det gäller servitut som i efterhand visat 

sig inte uppfylla förutsättningarna för att utgöra servitut, blir dessa rättigheter då i stället 

någon form av nyttjanderätter. Om paralleller kan dras mellan servitut och ledningsrätt 

skulle det, om domstolen kom fram till att ledningsrätt inte går att tillämpa för tunnlar, 

innebära att en ledningsrätt inte längre är en ledningsrätt. I samband med detta nämndes 

ett rättsfall angående rättskraft: NJA 2013 s 135. 
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7 Sammanfattande analys och diskussion 

Utgångspunkten för studien är att beskriva på vilka sätt juridiska rättigheter till utrymme 

för avloppstunnlar kan säkras samt att analysera ledningsrättslagens tillämplighet på 

avloppstunnlar. För att uppnå syftet ställs ett antal frågor som besvaras och diskuteras 

i detta kapitel.  

 Hur har Sveriges kommuner löst rättigheten för avloppstunnlar? 

Enkätsvaren visar att det varierar om kommunernas tunnlar har öppna avlopp eller 

innehåller ledningar. Rättigheterna har säkrats med olika former såsom servitut, 

ledningsrätt eller 3D-fastighet, vilket framkom av enkäten som redovisas i kapitel tre. 

Det framkom också att fyra av 18 kommuner saknar rättighet för sina tunnlar, och en 

kommun saknar rättighet för en del av tunnlarna. Det faller sig naturligt att olika 

rättighetsformer används, då förutsättningarna kan variera från fall till fall. Att 

rättigheter saknas, på samma sätt som i Trollhättan, är inte helt ovanligt.    

Studien visar även att nyttjanderätt är en rättighetsform som tillämpas. I förarbeten och 

litteratur nämns nyttjanderätt som en rättighetsform som är vanlig i 

ledningssammanhang, men den används i första hand för ledningar som kanske 

behöver flyttas, då det är enkelt att upprätta nya avtal.90     

 Vilka alternativ är tillämpliga på Trollhättans avloppstunnlar utifrån nu gällande 

lagstiftning och vilka är de möjliga alternativens för- och nackdelar vid en 

översiktlig jämförelse? 

För Trollhättan är nyttjanderätt ett alternativ, men rättigheten är tidsbegränsad och för 

tunnlar som ingår i det samhällsviktiga avloppsnätet och samtidigt är svåra att flytta, är 

det mindre lämpligt.91 När tunnlarna ligger i mark som ägs av kommunen kan 

upplåtelsetid och nyttjandeform ha mindre betydelse, men för anläggningar som ligger 

i privatägd mark är det lämpligt med ett starkare skydd. Nyttjanderätt kan heller inte 

bindas till fastighet och får då inget värde som kan användas vid inteckning av 

fastigheten. Det kan vara tidskrävande att upprätta avtal med samtliga fastighetsägare 

och om överenskommelse inte kan nås får lösning sökas i tvingande lagstiftning.  

Avtalsservitut är också en möjlighet för Trollhättan. Liksom nyttjanderätt kräver 

upprättande av avtal mycket tid och om parterna inte kommer överens får tvingande 

lagstiftning tillämpas. Fördelen med avtalsservitut är att det är kopplat till en härskande 

fastighet och därmed blir till nytta för fastigheten vid inteckning. Däremot följer 

servitutet den härskande fastigheten vid en försäljning. Både nyttjanderätt och 

avtalsservitut har relativt svagt sakrättsligt skydd och kan försvinna vid olika åtgärder, 

även om skyddet är starkare om rättigheterna är inskrivna. Det är vanligt att 

avtalsservitut används i ledningssammanhang och det är också den rättighetsform som 

                                                 
90 Ekbäck, Peter. Lagstiftning om ledningar; Särskilt om ledningsrättslagen, s 26 
91 Larsson, Nils, Synnergren, Stieg. Upplåtelser för ledningar i praktiken, s 33 
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på senare tid använts i Göteborg för tunnlar. Men en av anledningarna till att 

ledningsrättslagen instiftades var att minska arbetsbelastningen för 

inskrivningsavdelningarna92. Ett problem som kvarstår om avtalsservitut 

fortsättningsvis används.  

Officialservitut har ett starkare rättsligt skydd än rättigheter som upplåts genom avtal. 

Liksom för avtalsservitut kopplas rättigheten till en fastighet och blir därmed fast 

egendom som indirekt kan intecknas. Kravet för officialservitut är bl a att 

servitutsrekvisiten är uppfyllda, och att båtnad föreligger om upplåtelsen sker genom 

tvång. För Trollhättans avloppstunnlar är kraven troligen uppfyllda, men officialservitut 

får inte upprättas när ledningsrättslagen är tillämplig. Frågan är då om det plötsligt blir 

ett fastighetsbildningsintresse att upprätta servitut för stora ”ledningar”, om 

ledningarna är tunnlar. Det kan vara så att tunnlarna är för stora för att ses som 

ledningar, och då går det att använda sig av officialservitut.  

För att tredimensionell fastighetsbildning ska vara aktuell ska sökanden visa att det är 

det mest lämpliga alternativet. Tredimensionell fastighetsbildning är ett subsidiärt 

instrument och ska användas endast i klart befogade fall, alltså när traditionell 

fastighetsbildning inte är möjlig.93 Det kan diskuteras om det vore lämpligt att urholka 

ca 400 fastigheter för Trollhättans milslånga avloppstunnlar. 

För allmänna va-ledningar ska ledningsrättslagen tillämpas. Ledningsrätt ger ett starkt 

skydd och kan upplåtas genom tvång. Men det framgår inte av lagen om en tunnel kan 

betraktas som ledning, och tunnel är inte heller definierad. Lagen medger rättighet för 

vissa tunnlar men det gäller inte tunnlar för framdragning av vatten och avlopp. Flera 

av Sveriges kommuner använder sig dock av ledningsrätt för va-tunnlar. För tunnlar 

som innehåller ledning med ledningsrätt, kan tunneln vara indirekt skyddad, men 

tunnlar med öppna avlopp verkar, enligt prop 1973:157, inte innefattas av 

ledningsrättslagen94. Vesterlin och Dahlsjö diskuterar på samma sätt. I Trollhättan skulle 

vissa tunnlar kunna skyddas indirekt via ledningsrätt, medan tunnlar som endast har 

öppet avlopp inte skulle kunna skyddas av ledningsrätt, trots att tunnlarna på många 

ställen är lika stora. I de fall då tunneln innehåller ledning uppkommer också frågan om 

storlek på ledningsrättsområde, och om det finns behov av en säkerhetszon.  

En viktig aspekt är att det ännu inte har prövats i domstol, huruvida ledningsrättslagen 

är tillämplig på tunnlar som används i stället för traditionella avloppsledningar. Och om 

det i domstol klargörs att ledningsrättslagen inte kan tillämpas på avloppstunnlar 

uppstår frågan vad som händer med befintliga ledningsrätter. Den risken som Dahlsjö 

reflekterar över, att gamla ledningsrätter inte längre skulle gälla utan i stället övergå till  

                                                 
92 SOU 1972:57, s 21 
93 Prop 2002/03:116, s 137–138 
94 Prop 1973:157, s 94–95  
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att vara servitut eller nyttjanderätter, måste beaktas. Det är inte heller klargjort på vilket 

sätt markåtkomsten bäst skulle säkras för avloppstunnlar, om ledningsrättslagen inte är 

tillämplig. 
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8 Slutsatser 

En slutsats är att rättigheter till utrymme för Trollhättans avloppstunnlar kan säkras 

genom avtalsservitut. I vissa fall kan också tredimensionell fastighetsbildning vara 

aktuell, men det är tveksamt om det är ett lämpligt alternativ för Trollhättans fyra mil 

långa tunnelsystem. Nyttjanderätt skulle kunna vara ett alternativ, men har ett svagt 

skydd och begränsad upplåtelsetid, och kan därmed ses som mindre lämpligt på 

privatägd mark. Officialservitut är en stark rättighet som bildas genom 

lantmäteriförrättning. Det kan vara en alternativ rättighetsform, men i de fall 

ledningsrättslagen är tillämplig kan officialservitut inte användas. 

En iakttagelse är att vatten- och avloppsledningar är ett av ändamålen i 

ledningsrättslagen och att ledningsrätt därmed borde vara ett givet alternativ för att lösa 

rättigheten. Ytterligare en slutsats är att när det gäller tunnlar är lagstiftningen otydlig. 

Det är troligt att ledningsrättslagen, som den ser ut idag, inte inkluderar tunnlar med 

öppna avlopp. Då tunnlarna ingår i det allmänna va-nätet och avloppshantering är en 

viktig samhällsfunktion, bör rättigheten kunna säkras på ett effektivt sätt. I förarbeten 

hänvisas till expropriation, men det framgår inte vilken rättighetsform det förfarandet 

skulle leda till. Därtill är det inte heller klargjort vilken rättighetsform som är mest 

lämplig, i de fall överenskommelse kan nås. Oklarhet kring avloppstunnlar råder hos 

ledningshavare, men också inom Lantmäteriet där ett enhetligt arbetssätt är en viktig 

fråga. Att gränsen mellan ledning och tunnel inte är definierad bidrar till oklarheterna. 

Ännu en slutsats är därmed att det behövs ett förtydligande i lag.  

I studien används Trollhättan som exempel, men slutsatserna kan generaliseras att gälla 

även tunnlar i övriga kommuner.  

 Hållbar utveckling 

Hantering av avloppsvatten spelar på många sätt en väsentlig roll inom de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. Ur social synpunkt kan det inte ses som något 

annat än helt avgörande för att ett samhälle ska fungera. Avloppsvatten i form av 

spillvatten och dagvatten är något ständigt förekommande från hushåll, arbetsplatser 

och fastigheter, och dess omhändertagande ses nog som självklart för de flesta. Om 

denna funktion av någon anledning slutar fungera, eller kanske mer troligt skulle 

fungera bristfälligt, lär det få sociala konsekvenser för fastighetsägare, boende och 

näringsidkare. Inte minst ur hälsosynpunkt. Som i Trollhättans fall, där renat 

avloppsvatten släpps ut i Göta Älv. Vattnet rinner vidare, och söder ut längs älven tar 

andra städer sitt dricksvatten. En bristfällig rening kan således få konsekvenser.  

Vatten ingår i ett ständigt kretslopp runt jorden. Det vatten som använts måste renas 

för att kunna återföras till naturen. På så sätt spelar hantering av avloppsvatten en 

avgörande roll för den ekologiska hållbarheten. Orenat vatten som hamnar i våra sjöar 
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och marker riskerar att skada naturen och de djur som lever där. Dessutom kan 

ledningar och andra anordningar som inte håller tätt också sprida föroreningar i naturen. 

Konsekvenser av bristfällig avloppshantering kan också kopplas till den ekonomiska 

dimensionen inom hållbar utveckling. Inte minst avloppsvatten i form dagvatten, kan 

ge stora skador på byggnader och andra konstruktioner. Vägar kan undermineras och 

marker kan rasa på grund av översvämningar. I framtiden spås också mer 

förekommande, plötsliga regnfall, där kommunerna måste vara förberedda för stora 

mängder vatten och ökade flöden. Skadorna som uppstår av dagvatten får bekostas av 

privata fastighetsägare, kommuner och myndigheter, men också av befolkningen i stort 

i form av skattemedel. Också de befarade hälsoproblemen, och åtgärder för att återställa 

förorenad natur, skulle innebära stora kostnader. 

Att tunnlar och ledningar måste skyddas och underhållas, för att de tre dimensionerna 

av hållbar utveckling ska kunna tillgodoses, är självklart. Kommunerna har ett ansvar 

att arbeta i enlighet med de nationella miljömålen. Därför bör huvudmannen ha rådighet 

över de aktuella utrymmena, vilket uppnås genom avtal eller officialrättigheter. 

 Framtida studier 

En framtida studie skulle kunna undersöka vilka konsekvenserna blir, om inga 

rättigheter överhuvudtaget bildas för avloppstunnlar.  

Definition av tunnel, eller gräns mellan tunnel och ledning, saknas i ledningsrättslagen, 

men kan finnas i annan lagstiftning. En undersökning skulle kunna visa om det redan 

finns en definition, och om den i så fall är tillämplig även i flera lagar. Om det inte finns 

någon definition – går det att finna en som fungerar både i ledningsrättslagen, plan- och 

bygglagen och eventuella andra lagar? 

När det, som det ser ut just nu, finns olika alternativa rättighetsformer för 

avloppstunnlar, skulle det vara av intresse att se om de olika rättighetsformerna skiljer 

sig åt när det gäller ersättning och kostnader för genomförandet, såsom förrättning och 

avtalsskrivning. 

Om ett förtydligande, av hur ledningsrättslagen ska tillämpas på avloppstunnlar, skulle 

leda till att ledningsrätt inte är tillämpligt för tunnlar, finns det behov av att undersöka 

om det finns ett behov av en ”ny” lösning för att säkra rättigheter för avloppstunnlar.  

Enligt ett av enkätsvaren, upplevde respondenten att Lantmäteriet bildat många 

fastigheter utan att kraven i FBL 3:1 var uppfyllda. Det finns inte möjlighet att kunna 

få godtagbara anordningar för vatten och avlopp och fastigheter får inte tillgång till 

behövliga vägar. Det ger merarbete och problem för kommunerna. En studie skulle 

kunna gå ut på att ta reda på om det upplevs så i flera kommuner, om det skiljer mellan 

kommunala och statliga Lantmäteriet, och vad det i så fall kan bero på. 
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Bilaga A:1 

A. Enkät 

Enkät skickad via e-post till 287 av Sveriges 290 kommuner, 2015-03-22. 

 

Hej, 

Vi läser sista terminen på Lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst i 

Trollhättan. De närmsta veckorna kommer vi att ägna åt examensarbetet. Uppsatsen 

kommer att behandla avloppstunnlar som ligger i mark som inte ägs av tunnelns ägare, 

och där markåtkomstfrågan inte är löst.  En del blir en jämförande beskrivning av olika 

möjligheter att i efterhand juridiskt säkra rättigheten, sett ur ekonomisk, beständighets- 

och säkerhetssynpunkt. Den andra delen blir en redogörelse för hur olika kommuner har 

löst detta.  

Vår förhoppning är nu att ni kan ställa upp och besvara några frågor för att hjälpa oss i 

vårt arbete med uppsatsen. Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, varken på personer 

eller kommunen det rör, utan att ni tillfrågats.  

Vänligen besvara frågorna genom att kopiera över dem i ett svarsmejl och besvara dem i 

mejlet. 

Vi är tacksamma för svar senast den 13 april 2015. 

Tack så mycket! 

Med vänliga hälsningar 

Karina Holmberg och Jeanette Sjödahl 

  

Frågor: 

1. Använder ni er av tunnlar för bortforsling av avloppsvatten? Om svaret är nej kan ni 

avsluta enkäten här och återsända svaret! 

2. Är tunnlarna öppna avlopp eller innehåller de ledningar för avlopp? 

3. Beskriv med vilken rättighet tunnlarna ligger där de ligger (servitut, ledningsrätt osv.)? 

Om rättigheter saknas, skriv det, sedan kan ni avsluta enkäten och återsända svaret! 

4. Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

5. Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har rättigheter 

säkerställts i efterhand? 

6. Uppstod något problem när rättigheten säkerställdes i efterhand? 

 



 

Bilaga B:1 

B. Enkät, sammanställning Ja-svar 

 

 

 
 
 
 

Kommun\Fråga

Använder ni er av 

tunnlar för 

bortforsling av 

avloppsvatten?

Är tunnlarna öppna 

avlopp eller innehåller 

de ledningar för 

avlopp?

Beskriv med vilken 

rättighet tunnlarna ligger 

där de ligger (servitut, 

ledningsrätt o s v).

Varför valdes just den 

formen för att säkerställa 

rättigheten?

Skapades rättigheten i 

anslutning till att tunnlarna 

skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i 

efterhand?

Uppstod något problem 

när rättigheten 

säkerställdes i 

efterhand?

Övrigt

Sigtuna Ja ?

Tror att det saknas 

rättigheter, har aldrig 

funderat på detta.

Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuell Käppalaförbundet

Västerås

Ja, tre tunnlar för 

bortförande av 

dagvatten

Öppna Saknas Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuell
Anla tunnlarna på 60/70-talet. Inga 

rättigheter pga djupet, 30-40 m

Nynäshamn Ja

Ledningar från 90-talet. 

Tidigare tunnel för 

råvatten.

Vattendom från 50-talet. 

Ledningsrätt för 

ledningar och tunnel 

från 90-talet. 

Strävar efter att ha 

ledningsrätt på ledningar på 

annans mark

I efterhand för tunnel, vid 

anläggande av ledning

Nej, men kostar pengar 

(intrångsers. och 

förrättning)

Endast tunnlar med ledningar i  

Västervik Ja Öppna Saknas, kommunal mark Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuell

Lysekil Ja Öppna Servitut

Praxis. Men var länge sedan 

så det är svårt att säga med 

säkerhet.

Vid anläggande Ej aktuell

Vet ej om det är avtalsservitut eller 

official, från 70-talet. De har 

stående ledningsrätt på 

kommunens mark och anser att 

även avloppstunnlar ingår där 

eftersom de ingår i anläggningen.

Sundbyberg Ja Öppna

Servitut, 3D-fastighet. 

Inga på kommunal mark. 

Saknas på några andra 

ställen.

Kan tydligen inte ha 

ledningsrätt för tunnel då 

det inte är en ledning.

I efterhand, troligtvis. Vet ej

Officialservitut på en kontrollerad, 

inte kollat alla, vet ej varför 3D. 

Även Stockholm Vatten AB för 

bortforsling.

Ale Ja Ledningar Ledningsrätt

Viktiga ledningar, hanterar > 

½ av kommunens 

avloppsvatten.

Vid anläggning, då drift- och 

underhållsfrågor alltid kommer 

tidigt in vid nyanläggning 

/ombyggnation och allmän 

hantering av VA-anläggning.

Ej aktuell Gryaab

Lidingö Ja

Öppna med ledningar 

för spill + Öppna med 

spillvatten

Vet ej, fråga 

Exploatering eller 

Käppala

Vet ej Vet ej Vet ej

Tunnlar för dagvatten ägs av 

Lidingö kommun. Spillvatten ägs av 

Käppalaförbundet

Kungsbacka Ja Ledningar Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

Kommun X Ja Öppna + Ledningar Vet ej

Stockholm Stad byggde en 

gång i tiden, och lämnade 

över till kommun X, enkelt 

sätt att lösa det på

Vet ej Vet ej SYVAB

Uddevalla Ja
Öppen (dagvatten) + 

Ledningar

Inga i kommunal mark. 

Ledningsrätt (ej på 

öppen).

Ledningsrätt används för 

andra ledningar på privat 

mark

I efterhand, vid försäljning Nej

Timrå Ja Öppna Servitut
Mest praktiskt? Kommunägd 

mark 
Vid anläggande Ej aktuell MittSverige Vatten AB

Sundsvall Ja " " " " " "

Nordanstig Ja " " " " " "

Växjö Ja
Öppen (planer på 

rörläggning)
Ledningsrätt delvis Ett starkare skydd I efterhand Nej

Danderyd Ja Ledningar Saknas Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuell Käppalaförbundet

Umeå Ja Ledningar

Saknas på kommunal 

mark (men kommer: 

Servitut, "typ av 3D-

lösning", ska säljas)

Rekommendation av 

lantmäteriet?
Ej aktuellt Ej aktuell

Kungälv Ja Öppna Fråga Gryaab Fråga Gryaab Fråga Gryaab Fråga Gryaab Gryaab



 

Bilaga C:1 

C. Intervjuguide 

 

Datum:   Informant: 

Kommun: 

Frågorna i denna guide ställs i telefonintervju med sakkunniga i två utvalda kommuner i 

Sverige, som vi sedan tidigare vet har avloppstunnlar. I en del av intervjun ersätter 

frågorna den enkät som skickats ut till övriga kommuner. I övrigt har frågorna en lägre 

struktur. Fråga 1 ”Använder ni er av tunnlar för bortforsling av avloppsvatten”? utgår. 

 

1. Hur definierar ni tunnlar? 

 

2. Är tunnlarna öppna avlopp eller innehåller de ledningar för avlopp? 

 

3. Vilken rättighet har tunnlarna?  

 

4. Är tunnlarnas lägen hemliga?  

   

5. Varför valdes just den formen för att säkerställa rättigheten? 

 

6. Skapades rättigheten i anslutning till att tunnlarna skulle anläggas eller har 

rättigheter säkerställts i efterhand? Ersatte den andra rättigheter?  

 

7. Har sakägare ersatts?  

 

Sekretess – är det något som ni vill att vi inte tar med i rapporten? 

 

 

  


