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Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 

Sammanfattning 
Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten har i mindre skala bolagiserats sedan 
1970-talet. I början var bolagisering inte så vanligt, men under 1990-talet skedde en ökning 
och många kommuner genomförde bolagiseringar. Idag har 76 av Sveriges 290 kommuner 
bolagiserat sin kommunala vatten- och avloppsverksamhet. 

När en kommunal verksamhet överförs till ett kommunalt bolag måste de ledningar som 
utgör fastighetstillbehör skiljas från fastigheterna de tillhör, för att överlåtelsen ska ha 
sakrättslig verkan enligt bestämmelser i jordabalken. De befintliga ledningsrätterna måste 
också överföras till bolaget i samband med överlåtelsen, annars blir överlåtelsen ogiltig 
enligt ledningsrättslagen. För att överlåtelserna och överlåtelseavtalen ska vara rättsligt 
hållbara måste överlåtelserna genomföras på rätt sätt enligt lag.   

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning överlåtelseavtalen som upprättas i 
samband med överlåtelserna är rättsligt hållbara. Frågor som kommer att besvaras i den här 
studien är: Hur bör en överlåtelse av vatten- och avloppsverksamhet gå till med avseende 
på ledningarna som tillhör verksamheten? Vad överlåts från kommunen till det kommunala 
bolaget? Är överlåtelserna rättsligt hållbara? 

Metoden som har använts i den här studien är att studera överlåtelseavtal som upprättats i 
samband med överlåtelser, samt att genomföra intervjuer och enkäter med kunniga 
personer på de kommunala bolagen. Genom att genomföra en analys av överlåtelseavtal 
och utvärdera resultat från intervjuer och enkäter, kunde författarna få en uppfattning om 
giltigheten i överlåtelserna.  

Resultatet visar att flera av överlåtelserna är ogiltiga och det finns en hel del ledningar inom 
kommunerna som saknar rättigheter. Vid överlåtelsen bör de ledningar som utgör 
fastighetstillbehör skiljas från fastigheterna för att ge överlåtelsen sakrättslig verkan. Även 
ledningsrätterna tillhörande ledningarna bör överlåtas i samband med överlåtelsen för att 
försäkra sig om att överlåtelsen är giltig enligt lag. Det bör göras så att rättigheterna till 
ledningarna och äganderätten innehas av samma ägare. 
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Corporatization of municipal water supply and 
sewerage work activity 
The Swedish municipality public water supply and sewerage work activity has been put into 
municipal companies in small extent since the 70s. Corporatizations were not so common 
in the beginning, but in the 90s it increased and several municipalities around the country 
started to put their public water supply and sewerage into municipal companies. Today 
have 76 of 290 municipalities corporatized their water supply and sewerage work.  

When a municipal activity are transferred to municipal companies the utilities that are 
property fixtures must be separated from the property, in order for the transfer to be legal 
according to the conditions in the Swedish Land Code. The utility easements that belong to 
the activity must be transferred together with the title of the facilities, otherwise the 
transfer is not valid according to the Swedish Utility Easements Act. In order for the 
transfer agreements to be legally sustainable and to avoid future problems, the transfer 
must be accurate according to the law.  

The aim of the study is to investigate in which extent the transfer agreements that are 
established during the transfer of public water supply and sewerage work activity to 
municipal companies are legally sustainable. Questions that will be answered in this study 
are: how should a transfer of water supply and sewerage work activity be proceeded with 
regard to the utility easements? What are transferred from the municipality to the municipal 
company? Are the transfers legally sustainable?  

The method that have been used are to study transfer agreements and do interviews and 
questionnaires with erudite people employed at the municipal companies. When the 
analysis of the transfer agreement were made and the result from the interviews and 
questionnaires were put together, it gave the authors an idea of the agreements validity. 

The result shows that several of the transfers aren’t valid and that there are plenty of 
utilities in the municipalities that don’t have any rights. During the transfer the utilities that 
are property fixtures should be separated from the property in order for the transfer to be 
legally valid. The utilities easements should also be transferred so that the title of the 
utilities and the rights of the utilities have the same owner.    

Date: 2015-05-26 
Authors: Emma Kullgren, Johanna Olsson 
Examiner: Ulf Ernstson 
Advisor: Ulf Jensen, University West 
Program: Land Surveying 
Main area: Land surveying technology 
Education level: G2F 
Credits: 15 credits 
Keywords: Water supply and sewerage work activity, corporatization, utility easement, 

municipal companies, utilities, water supply and sewerage work facilities, transfer 
agreements.  

Publisher:  University West, Department of engineering science, 
461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 

 ii 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

Förord 
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1 Inledning 
Sveriges kommuner har enligt lagen om allmänna vattentjänster en skyldighet att 
ordna vattentjänster. Med vattentjänster menas vattenförsörjning och avlopp, som 
allmänt brukar benämnas som va. Vattentjänster är en grundläggande 
samhällsfunktion och en mycket viktig kommunal angelägenhet. En kommun kan 
dock enligt kommunallagen överlämna ansvaret för en kommunal angelägenhet till 
juridiska personer eller en enskild individ, och det förekommer därför att 
kommunerna genomför bolagiseringar av kommunal vatten- och avloppsverksamhet.   

Vid en bolagisering säjs vatten- och avloppsverksamheten till ett kommunalt bolag 
och i överlåtelsen ingår de anläggningar som tillhör verksamheten. Även de rättigheter 
som tillhör  ledningarna måste överlåtas till det kommunala bolaget i samband med 
överlåtelsen, men det förbises ofta i praktiken. Dessutom har kommunerna i många 
fall varit dåliga på att bilda rättigheter för sina kommunala ledningar och när det 
kommunala bolaget övertar ledningarna saknar de fortfarande rättigheter. Att 
rättigheterna för ledningarna inte ingår i överlåtelsen och att ledningarna saknar 
rättigheter kan medföra att överlåtelserna inte är giltiga enligt lag.  

1.1 Bakgrund 
Lagen om allmänna vattentjänster kom år 2006, men kommunerna har länge haft 
ansvar för att ordna vattentjänster. Det var först från och med 1955 års lag om 
allmänna vatten och avloppsanläggningar1 som kommunerna fick ansvaret för att se 
till så att allmänna vatten- och avloppsanläggningar byggdes ut. De allmänna vatten- 
och avloppsanläggningarna drevs framförallt av kommunen, som också hade 
huvudmannaskapet över anläggningarna. 

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten har i mindre skala bolagiserats 
sedan 1970-talet Anledningen till att man från början ville övergå från den vanliga 
förvaltningsformen var framför allt för att de kommunala bolagen skulle kunna lära 
sig av det privata näringslivet. Bolagsbildning var till en början inte så vanligt, utan 
först under 1990-talet började en större del av kommunerna runt om i landet 
bolagisera vatten- och avloppsverksamheten. I SOU:n till allmänna vattentjänster från 
2004 anges att 39 kommuner bolagiserat sin verksamhet.2 Idag år 2015 har 76 
kommuner bolagiserat den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, vilket 
nästan är en fördubbling på tio år.  

När en kommun överlåter vatten- och avloppsverksamheten till ett kommunalt bolag 
gäller civilrättsliga regler. Överlåtelsen innebär att bolaget blir huvudman för 
anläggningarna, men det förändrar inte det rättsliga förhållandet mellan huvudmannen 

1 Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 1955:314) 
2 Avsnitt 4.2 
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och fastighetsägarna som nyttjar de allmänna vattentjänsterna. Bolaget kommer 
således att ha samma rätt som kommunen haft tidigare i form av huvudman och bör 
inte kunna grunda avgifterna på något annat vis än tidigare huvudman gjort.3 

Vid en bolagisering överlåts de kommunala vatten- och avloppsledningarna. I 
samband med det ska de befintliga rättigheterna överföras och finns det ledningar 
som saknar rättigheter ska rättigheter bildas. Vanligtvis tillhör de ledningar som saknar 
rättighetsupplåtelser en kommunal fastighet och utgör därför fastighetstillbehör. Det 
är därför lämpligt att ledningar avskiljs från fastigheten genom frigörande av 
fastighetstillbehör och sedan överförs till bolaget. Innan ledningsrättslagens tillkomst 
uppläts rätt för ledningar vanligtvis genom avtalsservitut eller nyttjanderätt. I dagens 
vatten- och avloppsnät är fortfarande avtalsservituten och nyttjanderätterna vanligast 
förekommande, men för nya ledningar används ofta ledningsrätt.4  

1.2 Problembeskrivning 
I vissa kommuner har vatten- och avloppsanläggningarna kommit att överlåtas till 
kommunala bolag som har hand om anläggningarna. Det handlar oftast om ett 
kommunägt bolag som övertar en allmän vatten- och avloppsanläggning och driver 
den i kommunens ställe.5 I samband med överlåtelsen bör kommunen överlåta alla 
rättigheter till det kommunala bolaget och ansöka om frigörande av fastighetstillbehör 
för de ledningar som utgör tillbehör till fastighet.6 Genomförs ingen överlåtelse av 
rättigheterna för ledningarna kan följden bli att överlåtelserna inte är giltiga. Överförs 
t.ex. inte ledningsrätterna för ledningarna blir överlåtelsen av de ledningarna ogiltig.7 
Om kommunen saknar rättigheter på ledningar som ligger på kommunala fastigheter 
utgör de fastighetstillbehör och avskiljs inte ledningarna från fastigheterna i samband 
med överlåtelsen, har överlåtelsen enligt lag ingen sakrättslig verkan.8  

Finns det ledningar som saknar juridiskt skydd bör rättigheter bildas i redan befintliga 
ledningar vid överlåtelsen.9 Många ledningar kan ha varit liggandes i marken under 
lång tid, men det krävs alltid avtal för att nyttja någon annans fastighet. Om mark 
nyttjas utan behörighet kan ledningsägaren bli skyldig att betala ut en ersättning till 
ägaren av fastigheten.10 Avsaknad av rättigheter för en ledning som fastighetsägaren 
inte känner till kan också få konsekvenser genom att ledningen skadas eller att 
fastighetsägaren får bygglov över ledningen.11 Skulle ledningen gå sönder under ett 
hus blir det ledningshavaren som blir ersättningsskyldig och det kan bli relativt dyrt. 

3 Avsnitt 4.2 
4 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.62 
5 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.46 
6 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.62 
7 35 § LL 
8 2 kap. 7 § JB 
9 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.62 
10 Larsson & Synnergren (2011). Upplåtelser för ledningar i praktiken, s.32-33, s.70 
11 Danielsson (2012). Ledningsrätt och servitut för kommunala va-anläggningar – Fallstudie i Nacka kommun, s.23 
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Underhållet av ledningen blir också mycket svårare om det finns en byggnad belägen 
över ledningen. 

Genom att studera tio överlåtelser av vatten- och avloppsverksamhet mellan 
kommuner och kommunala bolag ska den här studien belysa de problem som finns 
vid överlåtelser. Genom att studera de tio överlåtelsernas giltighet kanske det kan ge 
en vägledning i hur framtida överlåtelser ska gå till för att undvika eventuella problem. 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån de överlåtelseavtal som upprättas i 
samband med överlåtelser av vatten- och avloppsverksamheten till kommunala bolag 
är avtalsrättsligt och kommunalrättsligt hållbara. Syftet är också att tydliggöra de 
skyldigheter som en kommun och ett kommunalt bolag har enligt lag samt hur 
rättigheterna till vatten- och avloppsanläggningarna hanteras i de överlåtelser som 
studeras.  

1.4 Frågeställningar 
• Vad överlåts från kommunen till det kommunala bolaget? 

• Hur bör en överlåtelse av vatten- och avloppsverksamhet gå till med avseende 
på rättigheter för ledningar? 

• Varför är överlåtelserna inte rättsligt hållbara? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avser endast att behandla kommuner som överlåtit sin vatten- och 
avloppsverksamhet till kommunala bolag. Av de kommunala bolagen som övertagit 
vatten- och avloppsverksamheten har denna studie avgränsats till att studera tio 
slumpmässigt utvalda överlåtelser.  
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2 Metod 
Det här avsnittet kommer att beskriva hur studien har genomförts och de 
metodteorier som ligger till grund för studien. 

2.1 Metodteori 
Metodteori ger den som utför en undersökning kunskap om hur man kan tänka och 
resonera i olika situationer för att se vilka olika sätt man kan gå tillväga på under 
arbetets gång. Med det som utgångspunkt kan en undersökning svara på kraven som 
finns på ett arbetes vetenskapliga grund. I metodteorin finns två huvudtyper av 
undersökningar som man har valt att skilja emellan, vilket är kvalitativ och kvantitativ 
metod. Att denna avskiljning görs beror till stor del på att undersökningsmetoderna 
skiljer sig åt i många avseenden med hänsyn till planering, genomförande och 
redovisning av resultat.12 Det som kännetecknar ett kvantitativt arbetssätt är att 
frågeställningarna många gånger syftar till att ta reda på frågor som hur ofta, hur många 
eller hur vanligt.13 En annan sak som karaktäriserar en kvantitativ metod är att 
undersökningen vanligtvis baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter som kan 
analyseras och sammanställas med siffror.14  

En kvalitativ metod syftar ofta istället till att besvara frågeställningar som innehåller 
frågor som vad eller hur.15 Med ett kvalitativt arbetssätt är målet att undersöka hur 
något är utformat snarare än att kvantifiera egenskaper, då huvudsyftet inte är att 
generalisera resultatet. En kvalitativ metod kan med fördel användas när man vill ha 
en större förståelse för ett visst ämne eller en speciell situation.16  

Vilken metodinriktning som väljs är beroende av syftet för undersökningen och 
många gånger går det också bra att använda de olika metoderna i kombination med 
varandra. Fördelar med en kvantitativ metod är att insamlad data i mycket större mån 
går att generalisera och det är lättare att enkelt samla in data från många olika 
människor. Det är också ofta snabbare att samla in kvantitativ data, t.ex. genom 
enkäter och statistik. Söker man efter en djupare förståelse för något är kvalitativa 
metoder att föredra, då metoden syftar till att ge en mer djupgående kunskap och 
analys. Samtidigt som en kvalitativ metod är begränsad på det sättet att den tar längre 
tid att utföra och det är svårt att sammanställa svaren statistiskt.17 

En studies vetenskapliga trovärdighet kan mätas med avseende på tre olika 
grundbegrepp. Dessa är validitet, reliabilitet och objektivitet.18 Validitet är ett mått på 

12 Hartman (2004). Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori 
13 Trost (2007). Enkätboken 
14 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
15 Trost (2007). Enkätboken 
16 Björklund & Paulsson (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera.  
17 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
18 Björklund & Paulsson (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
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en undersöknings giltighet, undersökningen ska mäta det som det utger sig för att 
mäta. För att en metod ska ha en hög validitet bör man undvika felkällor som kan 
försvaga denna giltighet. Det är viktigt att ha kunskap om vanliga felkällor och om 
möjligt använda flera olika metoder för att komma runt felkällor.19 

Reliabilitet är ett mått på pålitligheten av en undersökning och det innebär i praktiken 
att samma undersökning ska kunna göras om och att samma resultat ska erhållas vid 
efterföljande undersökningstillfällen. Även andra som genomför en likadan 
undersökning ska kunna observera samma resultat som den som gjorde 
undersökningen från början.20 För att kunna mäta en undersöknings reliabilitetsgrad 
kan resultat från två undersökningar jämföras.21 

Objektivitet är ett mått på hur värderingar kan påverka undersökningen d.v.s. om man 
i studien liknande saker registreras på samman sätt. För att nå en hög objektivitet i sin 
studie är det viktigt att väl motivera de val som görs för att möjliggöra egna 
ställningstaganden hos en annan läsare.22 

2.2 Urval 
Urval av litteratur om metod valdes ut med hänsyn till studiens uppläggning och 
genomförande. Metodböcker som användes i studien är; Seminarieboken - att skriva 
presentera och opponera23, Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till 
metodteori24, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad25 
och Enkätboken26. 

Urval av annat material gjordes utifrån sökningar i databaser. Urvalet baserar sig även 
på tidigare erfarenheter. Litteratur, lagtext, SOU:er, propositioner, handböcker, 
examensarbeten och artiklar som används i studien framgår i källförteckningen. 

Urvalet av överlåtelseavtal gjordes utifrån att vatten- och avloppsverksamheten inom 
en kommun skulle ha överlåtits till ett kommunalt bolag. Kommunerna valdes ut 
slumpmässigt och om kriteriet uppfylldes att vatten- och avloppsverksamheten 
bolagiserats begärdes överlåtelseavtalet ut via kommunens hemsida. Om kriteriet inte 
uppfylldes valdes på nytt en slumpmässig kommun. Scenariot upprepades tills att tio 
överlåtelseavtal kunde hämtas ut.  

För urval av personer till intervjuerna valdes personer utifrån den kunskap som de 
förväntades kunna besitta. Den här typen av intervju brukar benämnas som 

19 Hartman (2004). Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori 
20 Ibid 
21 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
22 Björklund & Paulsson (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
23 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
24 Hartman (2004). Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori 
25 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
26 Trost (2007). Enkätboken 
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informantintervjuer27  eftersom kunskapen om ett ämne någon besitter kan vara unik 
och därför är de här personerna svåra att byta ut.  

Först kontaktades ansvarig för vatten- och avloppsverksamheten på respektive bolag 
vars överlåtelseavtal tidigare studerats. I vissa fall hade den kontaktade personen 
fördjupad kunskap om frågorna28 och kunde besvara dem. Kunde inte den kontaktade 
personen besvara frågorna hänvisades vi vidare till person som kunde besvara 
frågorna. Personer som intervjuades för denna studie var: Birger Wallsten (vattenchef 
Mälarenergi), Jan Lundgren (affärsområdeschef vatten HEMAB), Håkan Andersson 
(Distributionschef NODAVA), Krister Gustafsson (VA-chef Borås Energi och 
Miljö), Mathias Jönsson (VA-ingenjör Sölvesborg Energi), Ruben Öberg (va-chef 
Västervik Miljö och Energi), Margareta Björksund (VD VIVAB) och Roger Viklund 
(va-chef på Älvsbyns Energi AB).  

Eftersom två personer endast kunde svara via mail, användes även en enkät29 med 
exakt samma frågor som till intervjuerna. Urvalet av de personerna skedde genom att 
ansvarig för vatten- och avloppsverksamheten kontaktades på respektive bolag. Om 
den kontaktade personen besatt fördjupad kunskap inom ämnesområdet besvarades 
frågorna av dem, annars hänvisades vidare till annan kunnig person som kunde 
besvara frågorna. Personer som besvarade enkäten var: Jörgen Westerlund (VA-
strateg SEVAB) och Maria Freiholtz (Abonnentingenjör VästVatten). 

2.3 Tillvägagångssätt 
Under studiens första veckor genomfördes en inläsning av ämnesområdet. En del av 
materialet för inläsning valdes ut utifrån tidigare erfarenheter från kurser som lästs av 
författarna i andra läsperioder och viss del av materialet valdes efter diskussion med 
lärare och handledare.  

För att få tag på ytterligare mer relevant material till en inläsning utfördes sökningar i 
de databaser som tillhandahålls av skolans bibliotek. De sökord som användes vid 
sökning i databaserna var; bolagisering, kommunala bolag, ledningsrätt, allmänna 
vattentjänster, va-ledningar och ledningar. Utifrån sökningarna erhölls ett stort antal 
träffar och för att avgränsa resultatet av sökningarna avgränsades materialet vidare. 
Utifrån sökningarna valdes till slut ett antal böcker, rapporter och en artikel. Materialet 
bedömdes innehålla sådan typ av information som skulle kunna ge en ökad förståelse 
inför ämnet.   

Tio kommuner valdes slumpmässigt ut. De valdes ut genom att slumpmässigt ta en 
kommun och om verksamheten bolagiserats i kommunen hämtades överlåtelseavtalet 
ut. Hade ingen bolagisering skett valdes istället en ny slumpmässig kommun. För att 

27 Esaiasson m.fl. (2012). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad 
28 Bilaga A 
29 Ibid 
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samla in överlåtelseavtalen till de tio slumpmässigt utvalda kommunerna kontaktades 
först respektive kommunalt bolag. Det gav ingen framgång och istället hänvisades 
författarna vidare till kommunerna. På respektive kommuns hemsida kontaktades 
därför via mail arkivarie/registrator som återkopplade och översände överlåtelseavtal. 
Överlåtelseavtalens innehåll sammanfattades och sammanställdes till ett resultat med 
avseende på vad som en kommun egentligen överlåter i och med en bolagisering. En 
sammanfattning genomfördes två gånger vid olika tillfällen för att förstärka validiteten 
och reliabiliteten i undersökningen. 

För att ta reda på hur många kommuner som genomfört en bolagisering av 
kommunal vatten- och avloppsverksamhet gicks samtliga 290 kommuners hemsidor 
igenom för att bedöma om verksamheten bolagiserats. I de fall när ett bolag var 
inblandat fanns ibland inte tillräcklig information på hemsidan. Då besöktes ansvarigt 
bolags hemsida för att se om verksamheten sålts till bolaget eller om de bara 
ansvarade för driften. Resultatet sammanställdes i en tabell30. 

För att kunna skapa en helhetsbild över hur rättigheter till ledningar hanterats i ett 
tidsperspektiv arbetades några frågor fram utifrån resultatet från överlåtelseavtalen. 
Efter det kontaktades ansvarig för vatten- och avloppsverksamhet på respektive 
kommunalt bolag för vidare utfrågning. Om den kontaktade personen besatt 
fördjupad kunskap inom ämnesområdet besvarades frågorna, annars hänvisades 
vidare till annan kunnig person som kunde besvara frågorna. Åtta intervjuer 
genomfördes med frågor31 om rättigheter för ledningar innan och efter överlåtelsen. 
Samtliga åtta intervjuer utfördes via telefon och frågorna bestämdes till att vara 
standardiserade och exakt samma frågor ställdes till alla. Svaren var däremot öppna, 
d.v.s. respondenterna fick svara helt fritt. Efter intervjuns genomförande 
sammanställdes svaren och mailades till respondenten för att kontrollera att svaren 
stämde. 

Då två bolag inte hade möjlighet att medverka över telefon och besvarades frågorna32 
med hjälp av en enkät som skickades via mail. Enkätfrågorna som togs fram var 
identiska med intervjufrågorna. Enkätfrågorna bestämdes till att vara standardiserade 
med öppna svar.  

Intervjuerna och överlåtelseavtalen analyserades sedan för att se hur rättigheterna till 
ledningarna hanterades innan överlåtelsen, vid överlåtelsen och idag efter överlåtelsen. 
För att stärka studiens reliabilitet genomfördes varsin analys självständigt av båda 
författarna för att undvika att något missades. Analyserna sammanställdes sedan till en 
analys som ligger till grund för studiens resultat.  

30 Bilaga B 
31 Bilaga A 
32 Bilaga A 
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2.4 Metoddiskussion 
Som huvudmetod i den här studien valdes en kvalitativ metod, eftersom studiens syfte 
är att få förståelse för hur överlåtelser av vatten- och avloppsverksamheter till 
kommunala bolag går till. Kvalitativ metod är också lämpligt för att få en djupare 
förståelse för hur rättigheterna till vatten- och avloppsanläggningarna hanteras. Att 
använda en kvalitativ metod bedömdes lämpligt då fördelarna med en kvalitativ 
metod överväger de nackdelar som finns med en kvantitativ metod. Syftet är inte att 
på något sätt generalisera hur det ser ut i hela landet, utan endast att skapa en djupare 
förståelse för hur något kan se ut. Då endast tio överlåtelseavtal studerades kunde inte 
analysen av dem leda till en statistiskt säker generalisering för hela populationen. 
Studien är endast till för att kvalitativt undersöka ett fenomen och beskriva det. 

Studien har i stort sätt fortskridit som från början var tänkt. Tio olika överlåtelseavtal 
mellan kommuner och kommunala bolag skulle studeras för att få en bild över vad 
överlåtelserna egentligen innehåller samt hur ledningarna hanteras vid överlåtelsen. 
Under arbetets gång upptäcktes att informationen från överlåtelseavtalen inte var 
tillräcklig för att besvara frågeställningar och därför genomfördes intervjuer/enkäter 
för att ge studien och analysen ett större djup. På det sättet utreddes vilka 
rättighetsupplåtelser som fanns inom kommunerna innan överlåtelsen samt vilka 
rättighetsupplåtelser för ledningar som finns i kommunerna idag. 

Intervjuerna som genomfördes var kvalitativa och att de gjordes över telefon har både 
för och nackdelar. Fördelen var framförallt att det blev ett enkelt sätt att få tag på 
fördjupad kunskap inom ämnesområdet utan att behöva åka hela landet runt. 
Nackdelen är självklart att det inte finns möjlighet att läsa av kroppsspråk och andra 
signaler som kanske kunde hjälpt till att förstå om respondenten t.ex. missuppfattat 
frågan. Men eftersom intervjusvaren efter intervjun mailades till de svarande bedöms 
resultatet som tillförlitligt. 

Två av bolagen kunde tyvärr inte ställa upp på en intervju och frågorna skickades 
istället som en enkät. Svaren från enkäten bedöms ändå likvärdiga eftersom det viktiga 
i undersökningen var att få information om några förutbestämda frågor. Men det kan 
ha fått till följd att svaren inte blev lika utförliga som de eventuellt kunde ha blivit vid 
en intervju.  

För att få reda på hur många kommuner som bolagiserat sin verksamhet användes en 
kvantitativ metod och resultatet sammanställdes i en tabell. Undersökningen 
genomfördes för att få en mer heltäckande bild av hur organisationsformerna ser ut 
runt om i landet. Det tillförde egentligen inte så mycket till vårt syfte och resultat, men 
bedömdes nödvändigt för att få en helhetsuppfattning.  
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3 Va-lagstiftning 

3.1 Historik 
Innan den första va-lagen tillkom år 1955 fanns vatten- och avloppsfrågor reglerade i 
mindre form i flera olika lagstiftningar.33 Det fanns bl.a. reglerat i hälsovårdsstadgor 
gällande tillgång till vatten och vatten för avlopp. I 1918 års vattenlag34, fanns det 
bestämmelser om avloppsföretag och om utförande av avloppsledningar. I 
byggnadslagen från år 194735 fanns även bestämmelser om avlopp inom stadsplanelagt 
område.36 

Men först i och med 1955 års va-lag37 tillkommer en samlad reglering och 
kommunerna får ansvaret för att se till att allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
byggs ut. De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna drevs framförallt av 
kommuner, som också hade huvudmannaskapet över anläggningarna.38 

En ny va-lag kom även år 197039 och en del ändringar gjordes med hänsyn till den 
äldre lagen från år 1955 men till största delen baserar den sig på 1955 års va-lag. Den 
största förändringen var inrättandet av en ny nämnd, Statens va-nämnd.40 Denna 
nämnd övertog därmed ansvaret från länsstyrelse och allmänna domstolar för att 
avgöra tvister som gällde för vatten- och avloppsverksamhet.41 Bolagsbildning var vid 
lagens tillkomst inte så vanligt, utan det var först under 1990-talet som kommunerna 
runt om i landet började bolagisera vatten- och avloppsverksamheten. År 2004 anges 
att 39 kommuner hade bolagiserat sin vatten- och avloppsverksamhet.42 

En allmän vatten- och avloppsanläggning är en anläggning för vilken kommunen 
ensam eller tillsammans med andra kommuner har ett rättsligt inflytande över och de 
behöver således inte äga anläggningen, utan det räcker med att det finns 
bakomliggande kommunala intressen som styr. En kommun behöver alltså varken äga 
eller driva en allmän vatten- och avloppsanläggning, men traditionen i kommunerna är 
ofta att det sker på det sättet. I propositionen för allmänna vattentjänster som 
publicerades år 2005 anges att förvaltningsformen är det vanligast förekommande 
sättet att driva vatten- och avloppsanläggningarna på, även om det sedan en tid 
tillbaka förekommit att vatten- och avloppsverksamheten bolagiserats och överförts 
till kommunala bolag. Det har även funnits en helt privatiserad vatten- och 
avloppsverksamhet i Norrköpings kommun, där ett privat företag drivit och ägt 

33 Prop. 2005/06:78. Allmänna vattentjänster, s.23 
34 Vattenlagen (1918:523) 
35 Byggnadslagen (1947:385) 
36 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.55 
37 Lagen (1955:314) om allmänna vatten och avloppsanläggningar  
38 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.55 
39 Lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar  
40 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.56 
41 Va-nämnden – om va-nämnden 
42 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.65 
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vatten- och avloppsverksamheten. Verksamheten togs dock tillbaka av Norrköpings 
kommun år 2005 och drivs nu av kommunen.43 

3.2 Lagen om allmänna vattentjänster 
Dagens va-lag, lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kom år 2006 och syftet med 
lagen är att garantera tillgång till vatten och avlopp när det krävs i större 
sammanhang.44  I och med den nya lagen kom också en hel del förändringar sedan 
äldre lagstiftning. Bland annat utökas kommunens skyldighet att anordna allmänna 
vattentjänster till att även gälla när det krävs med hänsyn till miljön. Det ökar på så vis 
andelen som har rätt att få ta del av allmänna vattentjänster i lagens mening. 
Förändringarna möjliggör också samverkan med andra kommuner för att tillgodose 
behoven.45 Lagen medger undantag från lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) och en kommun får därför ansvara för drift av allmän vatten- 
och avloppsanläggningar även i andra kommuner, om det sker av affärsmässiga 
orsaker och redovisas separerat från övrig verksamhet.46 

Det är enligt LAV kommunens ansvar att anordna vatten- och avloppsanläggningar 
om det krävs med hänsyn till skydd av mänsklig hälsa eller med hänsyn till miljön. 
Ansvaret gäller inte om det rör sig om enstaka fastigheter, utan det ska handla om 
större sammanhang för antingen bebyggelse som redan finns eller som det är 
bebyggelse som planeras.47 Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen måste 
anläggas och drivas på ett sätt som uppfyller kraven för skydd av hälsa och miljö samt 
med hänsyn till god hushållning av naturresurser.48 En anläggning får inte heller 
anordnas i strid mot detaljplaner eller andra bestämmelser om markanvändning. 
Vatten och avloppsanläggningen får inte försvåra för ändamålsenlig bebyggelse eller 
planläggning.49 

Kommunen har också ett ansvar att bestämma ett verksamhetsområde och inom det 
området anordna en allmän vatten- och avloppsanläggning för att tillgodose behovet 
av vattenförsörjning och avlopp för bebyggelse för bostäder eller annan typ av 
bebyggelse.50 Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där 
vattentjänster har eller ska anordnas och en allmän vatten- och avloppsanläggning är 
en anläggning som kommunen anordnat och som används för att uppfylla 
skyldigheterna enligt LAV. En allmän anläggning har kommunen ett rättsligt 
inflytande över.51  

43 Prop. 2005/06:78. Allmänna vattentjänster, s.21 
44 1 § LAV 
45 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.89 
46 57 § LAV  
47 6 § LAV 
48 10 § LAV 
49 11 § LAV 
50 6 § LAV 
51 2 § LAV 
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Det rättsliga inflytandet gäller även om kommunen inte har full äganderätt över 
anläggningen, men bara i de fall som anges i LAV: 
”Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande 
inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera 
andra kommuner 

1. helt äger anläggningen, 
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de juridiska 

personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en motsvarande 
majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, 

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller de 
juridiska personer som helt äger anläggningen, eller 

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger 
anläggningen.”52 

Den som äger en vatten- och avloppsanläggning är huvudman för denna.53 Med 
huvudmannaskapet följer vissa åtaganden som huvudmannen för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen ska ansvara för. Bland annat så ska ledningar samt 
andra anordningar för vatten och avlopp finnas vid gräns mellan vatten- och 
avloppsanläggningen och vatten- och avloppsinstallationerna. Huvudmannen är 
ansvarig för att ordna så att anläggningen uppfyller sitt ändamål och även se till att det 
finns anordningar för bortledning av vatten.54 Huvudmannen kan dock lämna över 
driften för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till någon annan.55 

En kommun får ansvara för driften av en allmän vatten- och avloppsanläggning även i 
andra kommuner om det sker av affärsmässiga orsaker och sedan redovisas separerat 
från den övriga verksamheten, vilket innebär ett avsteg från den kommunala 
lokaliseringsprincipen.56 Grund för avgifter som tas ut för en allmän vatten- och 
avloppsanläggning finns reglerad i LAV och där anges att avgifter ska betalas om 
fastigheten ligger inom verksamhetsområdet eller om det krävs med hänsyn till hälsa 
eller miljö eller om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.57 Avgifterna för 
vattenförsörjning och avlopp får inte överstiga de kostnader som finns för att ordna 
anläggningen och de kostnader som sedan finns för att driva den.58 
Självkostnadsprincipen gäller alltså eftersom huvudmannen inte kan ta ut mer 
kostnader än nödvändigt och eftersom att vatten- och avloppsverksamheten inte får 
gå med betydande vinst. Självkostnadsprincipen är inte begränsad till att bara gälla 

52 3 § LAV 
53 2 § LAV 
54 13 § LAV 
55 15 § LAV 
56 57 § LAV  
57 24 § LAV 
58 30 § LAV  

 11 

                                                 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

inom den egna kommunen, utan gäller för all vatten- och avloppsverksamhet som 
huvudmannen driver.59  

I en taxa ska det framgå avgifternas storlek samt beräkningsgrunder. Kommunen kan 
överlåta bestämmandet av avgifter till vatten- och avloppsverksamhetens huvudman 
som då beräknar avgifterna efter de föreskrivna beräkningsgrunder som finns i 
kommunen.60 

 

  

59 Prop. 2005/06:78. Allmänna vattentjänster, s.114 
60 34 § LAV 
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4  Kommunala befogenheter 
I följande kapitel beskrivs översiktligt inom vilka ramar en kommun är fri att handla. 
Framför allt i fall som är intressanta när bolag bildas i syfte att ansvara för vatten- och 
avloppsverksamhet. 

4.1 Kommunallagen 
Vatten- och avloppsverksamheten i en kommun kan skötas direkt av kommunen 
genom kommunal förvaltning och kommunen begränsas genom de befogenheter som 
finns angivna i kommunallagen. Kommunen har en särskild kompetens inom vilken 
den har behörighet att ansvara för olika angelägenheter. De finns grundläggande 
principer som framgår till stor del i 2 kap. KL.61 Kommunen ska ansvara för allmänna 
intressen av betydelse som har koppling till antigen en kommuns område eller till 
kommunmedlemmarna. Medlemmarna i kommunen ska också behandlas lika och 
beslut som fattas ska inte vara till nackdel för kommunmedlemmarna, om det inte 
skulle finnas rimliga skäl till annat.62 Lokaliseringsprincipen enligt KL innebär att 
kommunen bara ska ansvara för sådan verksamhet som har något slags koppling till 
antingen kommunens område eller till kommunmedlemmarna.63 Det är inte 
nödvändigt att verksamheten ligger inom kommunens gränser, utan det räcker att 
kommunen har ett intresse som tillfredsställs genom verksamheten.64  

En kommun får inte ta på sig att utföra saker som inte hör till en kommuns uppgifter. 
Det kan t.ex. röra sig om uppgifter som hör till en annan kommun eller landsting, eller 
sådant som egentligen är av statligt intresse. Det är också förbjudet att ge stöd åt 
enskilda medlemmar i kommunen om det inte finns lagstöd för det.65 En kommun får 
vidtaga åtgärder som främjar näringslivet i kommunen, men det måste då syfta till att 
allmänt främja näringslivet. Det är förbjudet att ge stöd till enskilda företag om det 
inte finns synnerliga skäl till att ge stöd.66 

Näringsverksamhet får drivas av kommunerna men det ska göras utan något 
vinstintresse och det ska vara för att se till att allmännyttiga anläggningar kommer till 
stånd eller tjänster för kommunmedlemmarna.67 Kommunerna kan ta ut avgifter för 
uppgifter som de utför, men enligt självkostnadsprincipen får avgifterna inte 
överskrida kostnaderna kommunen har för att tillhandahålla tjänsten, den får alltså 
inte ta ut avgifter som medför att verksamheten är vinstdrivande.68 Utan vinstintresse 
innebär att huvudsyftet med verksamheten inte får vara i vinstdrivande syfte, men 

61 Bohlin (2007). Kommunalrättens grunder, s.87-113 
62 2 kap. 1-3 § KL 
63 2 kap. 1 § KL 
64 Bohlin (2007). Kommunalrättens grunder, s.88-89 
65 Bohlin (2007). Kommunalrättens grunder, s.94 
66 2 kap. 8 § KL 
67 2 kap. 7 § KL 
68 Brorström m.fl. (2014). Förvaltningsekonomi, s.36-37 

 13 

                                                 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

samtidigt finns inget uttryckligt förbud mot att gå med vinst, men överskott och hur 
överskottet används ska finnas inom självkostnadsprincipen.69 

Självkostnadsprincipen finns även reglerad i LAV vad gäller avgifter. Avgifterna för 
vattenförsörjning och avlopp får inte överstiga de kostnader som finns för att ordna 
anläggningen och de kostnader som sedan finns för att driva den.70 

4.2 Bolagisering vatten- och avloppsverksamhet 
Eftersom denna studie endast kommer att beröra vatten- och avloppsverksamhet som 
överförts till kommunala aktiebolag kommer endast denna bolagsform att behandlas i 
avsnittet.  

Att den kommunala vatten- och avloppsverksamheten bolagiseras innebär att 
verksamheten överförs till ett bolag.71 Den kommunala vatten och 
avloppsverksamheten har i mindre skala bolagiserats sedan 1970-talet.72 Ett 
kommunalt bolag är ett bolag där antingen en kommun eller flera kommuner 
tillsammans innehar en bestämmande inverkan.73 Ett kommunalt bolag får endast 
ägna sig åt sådant som ligger inom de kommunala befogenheterna som redogjorts för 
ovan. Om kommunen inte kan ägna sig åt en verksamhet ska inte heller ett 
kommunalt bolag kunna ägna sig åt något sådant. Verksamheten måste ha till syfte att 
behandla kommunala angelägenheter som kommunen egentligen har ett ansvar över.74 
Ansvaret för angelägenheterna kan i dessa fall lämnas över till bolag efter ett beslut av 
fullmäktige, om det inte är särskilt angivet att angelägenheten ska handhavas av 
kommunal nämnd eller är kopplad till myndighetsutövning.75 

När en kommun överlåter och försäljer vatten- och avloppsanläggningar till 
kommunala bolag gäller civilrättsliga regler. Överlåtelsen i sig innebär att bolaget blir 
huvudman för anläggningen men det förändrar inte det rättsliga förhållandet mellan 
huvudmannen och fastighetsägarna som nyttjar de allmänna vattentjänsterna. Bolaget 
kommer således att ha samma rätt som kommunen haft tidigare i form av huvudman 
och bör inte kunna grunda avgifterna på något annat vis än tidigare huvudman gjort.76 

Aktiebolagslagens grundtanke är inte att tillgodose sådant som är av allmänt intresse, 
utan istället snarare en organisationsform som skapats för att kunna skapa vinster för 
aktieägarna. Ändå ska man med hjälp av ett kommunalt aktiebolag tillgodose allmänna 
intressen och det är därför viktigt att det här framgår när det kommunala bolagets 
verksamhetsinriktning fastslås av fullmäktige. Det bör därför framgå i bolagsordning 

69 Dalman (1997). Kommunallagen, sekretesslagen och de kommunala företagen, s.9-10 
70 30 § LAV  
71 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.46 
72 Gustafsson (2002). Public water utilities and privatisation in Sweden, s.197-198 
73 Öhrlings (2009). Kommunala bolag – att hantera ägarroll, s.21-22 
74 Bohlin (2007). Kommunalrättens grunder, s.62-63 
75 3 kap. 16 § KL 
76 SOU 2004:64. Allmänna vattentjänster, s.130 
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och ägardirektiv att de kommunalrättsliga reglerna gäller, då reglerna som t.ex. 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen inte gäller per automatik för ett 
bolag.77 Enligt aktiebolagslagen ska det anges i bolagsordningen om verksamheten har 
ett syfte som inte är att ge vinst. Det ska då också framgå i bolagsordningen vad som 
ska hända med vinster och vad som ska hända med tillgångar vid en eventuell 
avveckling av verksamheten.78  

När kommunen lämnar över ansvaret för kommunala angelägenheter till ett bolag 
som är helägt så har fullmäktige vissa skyldigheter:  

 
”Om kommun eller ett landsting väljer att lämna över vården av en kommunal angelägenhet 
till ett helägt kommunalt bolag måste fullmäktige: 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till 
privata utförare.”79 
 

Ett kommunalt bolag behöver inte vara ett aktiebolag där kommunen är ägare till alla 
aktier, de kommunala bolagen kan också vara delägda aktiebolag där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan.80 I delägda bolag, är friheterna något 
större, fullmäktige ska binda bolaget till villkoren som anges ovan med hänsyn till de 
andelar som finns i bolaget, vad det är för typ av verksamhet samt andra övriga 
faktorer. Allmänna handlingar tillhörande ett helägt kommunalt bolag ska varje svensk 
medborgare ha rätt att ta del av och för ett delägt bolag ska fullmäktige verka för att 
allmänheten också ska ha denna rätt.81  

I tidskiften ”Vatten” beskriver Jan-Erik Gustafsson konsekvenserna som kan bli av en 
bolagisering. En bolagisering kan öka samverkansgraden mellan kommunerna, 
samtidigt som det också kan medföra direkta konsekvenser för den svenska 
demokratin. Medborgare har sedan länge alltid har haft rätt att ta del av allmänna 
handlingar som kan rapportera om olämpliga händelser och felaktigheter som ägt 
rum. Även om man fortfarande har rätt att ta del av handlingar försvinner lite av den 
transparens som tidigare funnits inom verksamheten i kommunalförvaltningsform. 
Tidigare har invalda politiker i kommunalrådet haft ett visst ansvar, men det ersätts 

77 Öhrlings (2009). Kommunala bolag – att hantera ägarroll, s.15-22 
78 3 kap. 3 § ABL 
79 3 kap. 17 § KL 
80 2 kap. 16 a § KL 
81 3:18 KL 
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genom bolagiseringen av några få politiker i bolagsstämman och publikt blir istället 
den årliga rapporten som redovisar hur det gått för bolaget. Det finns därför risk för 
att bolagiseringen av verksamheten gradvis leder den kommunala sektorn iväg från de 
ansvaret som de egentligen har.82 

 

  

82 Gustafsson (2002). Public water utilities and privatisation in Sweden, s.200 
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5 Rättigheter för ledningar 
Innan ledningsrättslagens tillkomst uppläts rätt för ledningar vanligtvis genom 
avtalsservitut eller nyttjanderätter.83 I dagens vatten- och avloppsnät är fortfarande 
avtalsservituten och nyttjanderätterna vanligast förekommande, men för nya ledningar 
används ofta ledningsrätter. Att ha en rättighet innebär för ägaren av ledningen ett 
skydd, samtidigt som det för fastighetsägaren kan innebära en inskränkning av 
nyttjandet av marken. Rättighetsupplåtelserna kan ske antingen genom frivilliga 
överenskommelser (avtalsrättigheter) eller genom tvång (officialrättigheter).84 

5.1 Servitut 
Ett servitut gäller som regel utan tidsbegränsning. Servitutet medger rätt för den 
härskande fastighetsägaren att på ett bestämt sätt använda en annan (tjänande) 
fastighet. Det ska handla om ändamål som inte är beroende av vem som för tillfället 
är fastighetsägare eftersom servitutet tillhör fastigheten.85  

5.1.1 Avtalsservitut 
Som namnet föranleder skapas denna typ av servitut genom avtal. Avtalet är mellan 
fastighetsägare och det finns vissa saker som måste finnas med för att det ska vara 
giltigt enligt jordabalken.86 Ett avtalsservitut ska vara skriftligt och upprättas av ägaren 
till tjänande fastighet, där ingående fastigheter anges samt vad som är syftet med 
servitutet.87 Avtalsservitutet innebär rätt för en fastighet att använda en annan 
fastighet och är således kopplat till äganderätten och kan därför inte överlåtas.88 
Servitutet kan även upplåtas på obegränsad tid.89 Det är bra att skriva in 
avtalsservitutet i fastighetsregistret eftersom det ger ett starkare rättsligt skydd.90 

Det finns även vissa rekvisit som måste vara uppfyllda, de s.k. servitutsrekvisiten.91 En 
ändamålsenlig markanvändning ska genom servitutet främjas och ändamålet ska vara 
av stadigvarande betydelse. Servitutet ska inte innebära prestationer för den härskande 
fastigheten, med undantag för underhållande av väg, byggnad eller annan anläggning.92 

5.1.2 Officialservitut 
Officialservitut är servitut som upplåts genom beslut av myndigheter och domstolar. 
Servituten bildas enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen.93 Servitut kan inte bildas i de 

83 SOU 1972:57. Ledningsrättslag, s.24-25 
84 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.24, s.62 
85 Hager (2011). Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s.114-115 
86 Julstad (2011). Fastighetsindelning och markanvändning, s.38-39 
87 14 kap. 5 § JB 
88 14 kap. 3 § JB 
89 7 kap 6 § JB 
90 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.27-28 
91 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.27 
92 14 kap. 1 § JB 
93 Ekbäck (2012). Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m., s.158 
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fall som ledningsrättslagen är tillämplig.94 Vad gäller vatten- och avloppsledningar som 
ingår i en allmän vatten- och avloppsanläggning är de enligt ledningsrättslagen att 
betrakta som ett allmänt ändamål och lagen är således tillämplig.95 Däremot finns 
inget som hindrar att officialservitut kan ha upplåtits med hjälp av 
fastighetsbildningslagen innan ledningsrättslagens tillkomst.96  

5.2 Nyttjanderätt 
En nyttjanderätt innebär att en person har rätt att använda en fastighet som tillhör 
någon annan. Det kan handla om hela fastigheter eller endast delar av dem.97 För 
nyttjanderätter för ledningar skrivs ofta ett avtal om nyttjanderätt mellan 
fastighetsägaren och ledningshavaren. Det blir en s.k. partiell nyttjanderätt, eftersom 
den endast ger rätt att nyttja fastigheten där ledningen befinner sig och ingen rätt att i 
övrigt använda fastigheten.98 Upplåtelsen kan vara antingen muntlig eller skriftlig99 
och är den skriftlig kan det skrivas in i fastighetsregistret.100 En nyttjanderätt kan 
endast upplåtas för maximalt 50 år och inom detaljplan maximalt 25 år.101 Men det går 
att förnya efter att perioden löpt ut och kan då ses som en ny överenskommelse.102  

Det finns även officialnyttjanderätter och skillnaden jämfört med avtalsnyttjanderätter 
är att de tillkommit genom beslut från myndighet eller domstol.103  

5.3 Upphörande av nyttjanderätt och servitut 
Vid en överlåtelse av tjänande fastighet till en annan ägare måste avtalet vara inskrivet 
i fastighetsregistret för att gälla för ny fastighetsägare. Det fortsätter också att gälla i de 
fall när den som fastigheten överlåts till på något sätt kände till rättigheten eller borde 
ha gjort det.104 Om överlåtaren gör ett förbehåll om att det finns en rättighet fortsätter 
rättigheten också att gälla.105 Vid exekutiva aktioner eller vid expropriation finns risk 
för att rättigheterna kan komma att upphöra. 106 

Nyttjanderätter och servitut som tillkommit genom avtal har ett förhållandevis svagt 
rättsligt skydd, i synnerhet om de är oinskrivna. Görs inget förbehåll och vet inte den 
nya fastighetsägaren om att det finns en rättighet, upphör den att gälla enligt de 

94 7 kap. 2 § FBL 
95 2 § LL 
96 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.28-30 
97 Julstad (2011). Fastighetsindelning och markanvändning, s.42 
98 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.26 
99 Ibid 
100 7 kap. 10 § JB 
101 7 kap. 5 § JB 
102 7 kap. 7 § JB 
103 Ekbäck (2012). Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m., s.211 
104 7 kap. 14 § JB 
105 7 kap. 11 § JB 
106 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.27-28 
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sakrättsliga reglerna i 7 kap. JB.107 Missar säljaren att göra förbehåll kan denne bli 
skyldig att betala skadestånd till rättighetshavaren.108 De nyttjanderätter och servitut 
som tillkommit genom myndighetsbeslut eller genom domstol (officialrättigheter) har 
oftast ett starkare rättsligt skydd och i huvudsak fortsätter de att gälla vid ändringar i 
fastighetsindelning och vid fastighetsöverlåtelser.109 

5.4 Ledningsrätt 
En ledningsrätt skapas genom en förrättning och innebär en rätt att nyttja ett område 
på en fastighet för anläggning av ledningar eller andra anordningar.110 Ledningsrätt 
kan upplåtas för ledningshavaren eller vara kopplad till en fastighet, och den kan inte 
vara begränsad i tiden. Den innefattar rätt att utföra arbeten som är nödvändiga för att 
kunna anlägga och nyttja ledningen.111 

Ledningsrätt kan bara ges för de fyra huvudändamål som framkommer av 2 § 
ledningsrättslagen (LL). Giltiga ändamål är för ledning som ingår i elektroniskt 
kommunikationsnät för allmänt ändamål, elektrisk starkströmledning, vatten och 
avloppsledning samt pipelines.112 Ledningsrätt för en vatten- och avloppsledning kan 
emellertid inte ges när det handlar om enskilda vatten- och avloppsledningar.113 Till 
ledningsrätten kan också tillhöra andra tillbehör som behövs för ändamålet, det kan 
t.ex. röra sig om transformatorer eller pumpstationer.114  

Ledningsrätt kan endast upplåtas om nyttan med ledningsrätten är större än de 
eventuella olägenheterna som kan uppkomma för enskilda eller för allmänna 
intressen. Ledningsrätt får heller inte upplåtas om ändamålet för vilken ledningsrätten 
upprättas kan tillgodoses på ett annat mer fördelaktigt sätt.115 Inom detaljplan får 
ledningsrätten inte strida mot bestämmelserna i denna, vilket även gäller i områden 
med områdesbestämmelser.116 Finns ingen detaljplan i området där ledningsrätt 
upplåts får det inte ske ett försvårande av markens ändamålsenliga användning, ge skäl 
för olämplig bebyggelse eller motverka planläggning av området.117 

Ledningsrätt kan inte bara användas för att ge rättigheter till nya ledningar, utan även 
för befintliga. Omprövning av ledningsrätten kan även ske om det skulle inträffa 
ändrade förhållanden som gör att en ledningsrätt behöver ändras, upphävas eller 

107 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.27-28 
108 7 kap. 18 § JB 
109 Julstad (2011). Fastighetsindelning och markanvändning, s.36-37 
110 1 § LL 
111 Lantmäteriets handbok LL – Ledningsrättslagen, s.18, s.108 
112 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.31 
113 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.58 
114 3 § LL 
115 6 § LL 
116 8 § LL 
117 9 § LL 
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upplåtas.118 Det finns också en möjlighet till att omvandla servitut och nyttjanderätter 
till ledningsrätt.119 

Om ledningarna överlåts ska ledningsrätten ska ha samma innehavare som 
äganderätten till ledningarna eller anordningarna. Överlåts inte ledningsrätten vid en 
överlåtelse är överlåtelsen inte giltig: 
”Överlåtelse av ledning eller annan anordning, för vilken ledningsrätt har upplåtits, är giltig 
endast om överlåtelsen omfattar även ledningsrätten. Detta gäller dock inte om ledningen eller 
anordningen har överlåtits för att tas bort. Överlåts ledningsrätt utan att den därmed avsedda 
ledningen eller anordningen samtidigt överlåts, är överlåtelsen giltig endast om ledningen eller 
anordningen ännu inte har byggts eller om den har tagits bort.”120 

5.5 Fastighetstillbehör 
Till en fastighet kan ledningar anses utgöra fastighetstillbehör om de anlagts för att 
användas för stadigvarande bruk.121 Om ledningen tillförts av nyttjanderättshavare 
eller någon annan än fastighetsägaren utgör ledningen inte ett fastighetstillbehör, utan 
är istället att benämna som lös egendom. Om kommunen tillför ledningar på 
kommunala fastigheter kommer därför ledningarna att utgöra fastighetstillbehör.122 
Även fast att en ledning inte har någon faktiskt anknytning till en kommunal fastighet 
genom ett stadigvarande bruk enligt 2 kap. 1 § jordabalken, så finns det inget krav på 
att det skulle krävas ett ändamålssamband. Det går därför i normala fall att anse att 
ledningar utgör fastighetstillbehör till en fastighet så länge ledningen och fastigheten 
innehas av samma ägare.123 

Sker en överlåtelse av en ledning, som utgör ett fastighetstillbehör, utan att ledningen 
skiljs från fastigheten eller att inget beslut tagits genom ledningsrättslagen, 
fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen om att ledningen inte längre ska tillhöra 
fastigheten och införts i fastighetsregistret, innebär det att överlåtelsen inte är giltig 
mot tredje man.124 Om ett avtal om försäljning av ledning upprättas kommer alltså 
avtalet inte ha någon sakrättslig verkan förrän fastighetstillbehöret har skiljts från 
fastigheten.125 

Ledningar utanför en fastighet kan också utgöra fastighetstillbehör om de knutits till 
fastigheten genom servitut eller ledningsrätt. Har servituten eller ledningsrätterna inte 

118 Lantmäteriets handbok LL – Ledningsrättslagen, s.33 
119 16 § LL 
120 35 § LL 
121 2 kap. 1 § JB 
122 2 kap. 4 § JB 
123 Prop. 1992/93:23 Om ändring i jordabalken m.m., s.67 
124 2 kap. 7 § JB  
125 Prop. 1992/93:23 Om ändring i jordabalken m.m., s.8 
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skiljts från fastigheten genom fastighetsreglering eller ledningsrättsförrättning så 
kommer de att utgöra fastighetstillbehör till fastigheten.126   

5.5.1 Frigörande av fastighetstillbehör 
Frigörande av fastighetstillbehör innebär att byggnader eller andra anläggningar som 
tillhör en fastighet efter beslut inte längre tillhör fastigheten. För att beslutet ska 
kunna fattas ska åtgärden leda till båtnad och förbättring av utnyttjandet.127 

Vid en bolagisering av kommunala vatten- och avloppsledningar ska ofta ledningsrätt 
bildas i ledningar som redan finns. Vanligtvis tillhör ledningarna en fastighet i form av 
tillbehör och därför är det lämpligt att ledningen avskiljs från fastigheten genom 
frigörande av fastighetstillbehör.128 För att få ett rättsligt skydd och för att det även 
ska bli giltigt mot tredje man så måste tillbehöret som tillhör fastigheten avskiljas från 
fastigheten och beslutet föras in i fastighetsregistret.129 När beslut tas om frigörande 
av fastighetstillbehör blir ledningsrättsinnehavaren enligt ledningsrättslagen också 
ägare till anläggningen.130 

5.6 Ledningar utan rättighetsupplåtelser 
Inventeringar av ledningar som har gjorts i tidigare studier visar att det finns ledningar 
i kommunerna som saknar ledningsrätt. I en fallstudie i Nacka kommun framkom att 
hälften av ledningarna i kommunen saknade skydd och hade alltså ingen rättighet 
kopplat till sig i fastighetsregistret.131 

Ledningar som ledningshavaren tillfört till en fastighetsägares fastighet är inget 
fastighetstillbehör så länge ledningen ägs av ledningshavaren.132 Om inget juridiskt 
skydd existerar för ledningen kanske fastighetsägaren inte har kännedom om att 
ledningen finns på fastigheten och det kan det få konsekvenser i form av att ledningen 
skadas eller att fastighetsägaren får bygglov över ledningen. Skulle ledningen gå 
sönder under ett hus blir det ledningshavaren som blir ersättningsskyldig och det kan 
bli relativt dyrt. Dessutom blir underhållet av ledningen mycket svårare om det finns 
ett hus över ledningen.133 

Många ledningar kan ha legat i marken under lång tid och ibland finns uppfattningar 
om att den omständigheten skulle innebära en hävd och att det därför inte skulle 
krävas avtal för att nyttja marken. Så är dock inte fallet, det kräv alltid avtal för att 

126 Larsson & Synnergren (2011). Upplåtelser för ledningar i praktiken. Norstedts Juridik. s.20-21 
127 12a § LL 
128 Ekbäck (2011). Lagstiftning om ledningar. Särskilt om ledningsrättslagen, s.41 
129 2 kap. 7 § JB 
130 12a § 2 st LL 
131 Danielsson (2012). Ledningsrätt och servitut för kommunala va-anläggningar – Fallstudie i Nacka kommun, 
s.29 
132 2 kap. 4 § JB 
133 Danielsson (2012). Ledningsrätt och servitut för kommunala va-anläggningar – Fallstudie i Nacka kommun, 
s.23 
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nyttja någon annans mark. Dock med undantag för sådant som kan anses rymma 
inom allemansrätt. Om mark nyttjas utan behörighet kan ledningsägaren bli skyldig att 
betala ut en ersättning till ägaren av fastigheten. Ersättningen som betalas ut ska 
motsvara en skälig upplåtelseavgift.134 

 
 
 

 
  

134 Larsson & Synnergren (2011). Upplåtelser för ledningar i praktiken. Norstedts Juridik. s.32-33, s.70 
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6 Resultat och analys 
Nedan redogörs för samtliga tio överlåtelser av vatten- och avloppsverksamhet som 
ingår i den här studien. Varje avsnitt innefattar sammanfattning av överlåtelseavtal, 
intervjusvar och analys.  

6.1 Älvsbyns kommun och Älvsbyns Energi AB  
Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkningsmängd på 8171 
invånare.135 Älvsbyns Energi AB är helägt kommunalt bolag med fyra 
verksamhetsområden: vatten och avlopp, gator och vägar, renhållning med 
återvinning samt fjärrvärme med förnyelsebar elproduktion. Älvsbyns Energi AB 
övertog vatten- och avloppsverksamheten från Älvsbyns kommun år 2011 och driver 
numera verksamheten.136 

6.1.1 Överlåtelseavtal 
Bakgrunden till överlåtelsen är att Älvsbyns Energi AB har för avsikt att förvärva 
Älvsbyns kommuns vatten- och avloppsverksamhet. Vatten- och 
avloppsverksamheten består av nyttjande av uppbyggda resurser och va- nätet. Va- 
nätet består av va-verk, va-nät, reningsanläggning, reningsverk, vattentorn och 
anordning vid vattentäkt. Fastigheter som ägs av kommunen där va-nätet återfinns 
ingår inte i överlåtelsen. Kommunen säljer va-nätet, utgörande de tillgångar, 
förpliktelser och rättigheter som ingår. I överlåtelsen ingår samtliga avtal som 
innefattar rättigheter och skyldigheter mot leverantörer, kunder, markägare eller annan 
som avser åtagande och rättigheter hörande samman med va-nätet.137  

Kommunen har inte personal som följer med vid överlåtelsen. Bolaget vidtar åtgärder 
för att kommunens tidigare avtalsparter medger att bolaget vid tillträdesdagen inträder 
som part i avtalen. Bolaget verkställer erforderliga registreringar av rättigheter i 
fastighetsregistret. Kommunen håller va-nätet försäkrat till fullt värde fram till 
tillträdesdagen för risker som brand, stöld och driftsavbrott.138  

Enligt avtalet vet Älvsbyns Energi skicket på va-nätet och det överlåts i befintligt 
skick. Bolaget och kommunen är överens om att bolaget friskriver kommunen från 
allt ansvar för det överlåtna va-nätet innefattande dolda fel. Köpeskillingen uppgår till 
25 733 637,76 kr.139 

135 scb.se 
136 alvsbynsenergi.se 
137 Överlåtelseavtal mellan Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns kommun avseende va-verksamheten 
(2011) 
138 Ibid 
139 Ibid 
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6.1.2 Ledningar i Älvsbyn 
Innan överlåtelsen saknade kommunen rättigheter för ledningar på både kommunal 
och privat mark. Ledningarna i kommunal mark inventerades och det söktes 
rättighetsupplåtelser för ledningarna i samband med att Älvsbyns Energi tog över 
nätet. Förrättning söktes av Älvsbyns Energi AB. Idag säkras ledningarna juridiskt 
genom ledningsrätt, men det finns ledningar som saknar juridisk rättighet. De som 
ligger i kommunal mark har ledningsrätt och ledningarna som ligger på privat mark 
saknar rättigheter. Ledningarna som saknar rättighet har dock legat där en lång tid. De 
ledningsrätter som ansöks om idag tillfaller bolaget.140 

6.1.3 Analys  
I avtalet mellan Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns kommun framgår att det som ingår 
i överlåtelsen är: va-nät, va-verk, reningsanläggning, reningsverk, vattentorn, 
anordning vid vattentäkt, avtal och samtliga byggnader och anläggningar som tillhör 
va-nätet. Fastigheterna som va-nätet är beläget på ingår inte i överlåtelsen.  

I avtalet anges att det är bolagets uppgift är att ”verkställa erforderliga registreringar av 
rättigheter i fastighetsregistret”. Kommunen säljer alltså va-nätet, utgörande de 
tillgångar, förpliktelser och rättigheter som ingår. I överlåtelsen ingår även de 
byggnader och anläggningar som tillhör va-nätet. Rättigheterna som åsyftas i avtalet är 
”rättigheter mot leverantörer, kunder, markägare eller annan som avser åtagande och 
rättigheter hörande samman med va-nätet”.  

Vid kontakt med Roger Viklund på Älvsbyns Energi visar det sig att ledningsnätet 
saknat rättighetsupplåtelser innan överlåtelsen. Efter överlåtelsen ska endast 
ledningarna i den kommunala marken ha säkrats med ledningsrätt till förmån för 
Älvsbyns Energi. Ledningarna i den privata marken har alltså inte innefattas i 
begreppet ”erforderliga registreringar” och ledningar i den privata marken saknar 
rättigheter. Ledningarna har troligtvis tidigare anlagts av kommunen som innan 
överlåtelsen ägde ledningarna och därför utgör ledningarna lös egendom enligt 2 kap. 
4 § JB. Att de utgör lös egendom betyder att fastighetens ägare inte skulle kunna ta 
bort ledningen eftersom Älvsbyns Energi äger den. Men ur säkerhetssynpunkt är det 
absolut inte att föredra då det är en osäkerhet för både ledningshavaren och 
fastighetsägaren. Eventuellt kan även ledningshavaren bli ersättningsskyldig om 
marken nyttjas utan någon form av avtal. 

Samtliga rättigheter som finns inom kommunen verkar innehas av Älvsbyns Energi 
och det är till fördel om något problem skulle uppstå kopplat till ledningarna, då det 
bara finns en part som är ansvarig. Älvsbyns Energi är huvudman för verksamheten 
eftersom de äger anläggningarna.  

140 Intervju med Roger Viklund, Va-chef på Älvsbyns Energi AB. 2015-05-05 
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6.2 Uddevalla kommun och Uddevalla Vatten AB 
Uddevalla ligger i Västra Götalands län och har en befolkningsmängd på 53 517 
invånare.141 Uddevalla Vatten ingår tillsammans med Färgelanda Vatten och Munkedal 
Vatten i bolaget Västvatten som är ansvarig för drift och utveckling av vatten- och 
avloppsverksamheten. Varje kommunalt bolag äger sitt eget vatten- och avloppsnät. 
Överlåtelsen till Uddevalla Vatten skedde år 2012.142 

6.2.1 Överlåtelseavtal 
Bakgrund till överlåtelsen är att Uddevalla kommun och Uddevalla Vatten AB avser 
att samarbeta med Färgelandas och Munkedals kommuner. För att möjliggöra 
samarbetet överlåter respektive kommun sin vatten- och avloppsverksamhet till 
respektives kommuns dotterbolag, som i sin tur överlåter vissa delar av verksamheten 
vidare till det gemensamt ägda aktiebolaget, Väst Vatten AB. Uddevalla Vatten AB är 
helägt av Uddevallas kommun.143 

Uddevalla kommun överlåter vatten- och avloppsverksamheten till Uddevalla Vatten 
AB och verksamheten innefattar både tillgångar och skulder. Äganderätten övergår till 
bolaget på tillträdesdagen. Överlåtelsen omfattar fastigheter, lös egendom, inventarier, 
tillstånd, avtal, anläggningstillgångar, kundregister, skulder, maskiner och utrustning 
samt anläggningar. Köpeskillingen uppgår till 450 000 000 kr.144 

Kommunen garanterar att de innehar samtliga tillgångar som omfattas av vatten- och 
avloppsverksamheten med full äganderätt och har full och oinskränkt rådighet över 
vatten- och avloppsverksamheten. Fastigheter som ingår är inte belastade med några 
inteckningar, servitut eller andra belastningar utöver vad som framgår. Kommunen 
garanterar att det inte erfordras några tillstånd eller myndighetsbeslut för att bedriva 
vatten- och avloppsverksamheten i nuvarande omfattning och att de tillstånd som 
omfattas av överlåtelsen kan överlåtas till bolaget. Avtal som finns med andra aktörer 
får överlåtas till bolaget och motpartens godkännande hämtas skriftligen innan 
avtalets undertecknande. Kommunen håller fast och lös egendom försäkrad fram till 
tillträdesdagen. Personalen som arbetar i verksamheten anställs av Väst Vatten AB.145 

6.2.2 Ledningar i Uddevalla 
Innan överlåtelsen var Uddevalla kommun innehavare av samtliga rättigheter. 
Rättighetsformen på ledningarna var ledningsrätt. Innan överlåtelsen var det vanligt 
förekommande att ledningar på kommunal mark saknade rättighetsupplåtelser. Vid 
överlåtelsen ansöktes det inte om någon förrättning för att flytta över rättigheterna 
och därför innehas ledningsrätterna fortfarande av Uddevalla kommun. Att 

141 scb.se 
142 vastvatten.se 
143 Rörelseöverlåtelseavtal. Uddevalla kommun och Uddevalla Vatten AB (2012) 
144 Ibid 
145 Ibid 
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ledningsrätterna inte flyttades över ansågs inte vara ett problem eftersom bolaget är 
helägt av kommunen. Idag ansöker Uddevalla Vatten om ledningsrätt för nya 
ledningar, oavsett om ledningarna ligger i privat eller kommunal mark. De ledningar 
som tidigare saknat ledningsrätt gör fortfarande det.146 

6.2.3 Analys 
Uddevalla kommun överlåter i avtalet vatten- och avloppsverksamheten innefattande 
fastigheter, lös egendom, inventarier, tillstånd, anläggningstillgångar, kundregister, 
skulder, maskiner, utrusning och anläggningar. Det nämns inget i avtalet om 
rättigheterna för ledningarna och ledningsrätterna bör i det här fallet överlåtas till 
Uddevalla Vatten AB för att överlåtelsen ska vara giltig enligt 35 § LL. 
Ledningsrätterna har vid kontakt med Västvatten inte överlåtits till dem och man har 
således inte ansökt om någon förrättning. Kommunen garanterar dock i avtalet att 
den innehar samtliga tillgångar med full äganderätt och full och oinskränkt rådighet. 
Det kan ifrågasättas eftersom det visar sig att flertalet av ledningarna i kommunal 
mark vid tidpunkten saknar rättighetsupplåtelse. Samtidigt så utgör ledningarna 
fastighetstillbehör till de kommunala fastigheterna, vilket innebär att kommunen 
faktiskt har oinskränkt rådighet över dem, så länge de är ägare av både ledningarna 
och fastigheterna. Det kan också ha funnits fastighetsanknutna ledningsrätter belägna 
på andra fastigheter och de utgör därför fastighetstillbehör till de kommunala 
fastigheterna. Överlåtelsen som sker av ledningarna blir därför inte giltig enligt 2 kap. 
7 § JB, eftersom fastighetstillbehören inte skiljs från fastigheterna. Överlåtelsen är 
därför inte giltig mot tredje man och har ingen sakrättslig verkan.  Att 
fastighetstillbehören inte skiljs från fastigheterna kan också bli problematiskt i 
framtiden om kommunen vill sälja fastigheter eftersom fastighetstillbehören kommer 
att ingå i överlåtelsen. Att ledningar saknar rättigheter är inte heller att föredra 
eftersom det lätt kan hända att man missar att det finns ledningar i marken.  

När kommunen vidare garanterar att det inte erfordras tillstånd eller myndighetsbeslut 
för att bedriva verksamheten i nuvarande omfattning så är det inte helt korrekt. Det 
krävs beslut från lantmäterimyndigheten om att skilja fastighetstillbehören från de 
kommunala fastigheterna för att ge överlåtelsen sakrättslig verkan och de befintliga 
ledningsrätterna måste överlåtas i samband med överlåtelsen för att den inte ska bli 
ogiltig enligt 35 § LL. Ledningsrätterna har inte överlåtits och innehas fortfarande av 
kommunen, vilket innebär att överlåtelsen är ogiltig för de ledningarna. 

De ledningar som utgör lös egendom överlåts till Uddevalla Vatten samtidigt som 
Uddevalla kommun fortfarande har kvar rättigheterna. Det gör inte överlåtelsen i sig 
ogiltig, men samtidigt har bolaget inte fått rättigheterna till verksamheten som de 
köpt. 

146 Enkät besvarad av Maria Freiholtz, Abonnentingenjör Västvatten. 2015-05-20 
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Idag ansöker Uddevalla Vatten om rättigheter i både kommunal och privat mark, 
medan kommunen fortfarande är innehavare till de rättigheter som fanns innan 
överlåtelsen. Nya ledningar saknar aldrig rättigheter. Men finns fortfarande ledningar 
som saknar rättigheter, vilket kan få konsekvenser eftersom de inte går att nyttja mark 
gratis och ledningshavaren kan eventuellt bli ersättningsskyldig. Att ledningar saknar 
rättigheter kan också få konsekvenser genom att det är osäkert att ha ledningar 
nedgrävda utan rättigheter samt att ledningarna kommer att utgöra fastighetstillbehör 
till fastigheterna de ligger belägna på. 

6.3 Falkenbergs kommun och Falkenbergs Vatten- och 
Renhållnings AB 

Falkenberg ligger i Hallands län och har en befolkningsmängd på 42 433 invånare.147 
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB (FAVRAB) övertog år 1998 vatten- och 
avloppsverksamheten efter att kommunen överlåtit denna.148 Falkenbergs Vatten och 
Renhållnings AB äger anläggningarna men driften av vatten- och 
avloppsverksamheten sköts av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). VIVAB bildades 
år 2009 av Falkenbergs och Varbergs kommuner, som gemensamt äger företaget.149 

6.3.1 Överlåtelseavtal 
Falkenbergs kommun överlåter till Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, va- och 
renhållningsverksamhetens byggnader, anläggningar, inventarier, kortfristiga 
fordringar och skulder. Marken som byggnader och anläggningar är belägna på ingår 
inte i överlåtelsen. I avtalet överlåts också inventarier, maskiner och utrustning som 
tillhört gatukontorets gatu- och trafikverksamhet. Köpeskillingen uppgår till bokfört 
värdet i bokslut 1998-12-31. Värdet av va- och renhållningsverksamhetens samlade 
ekonomiska driftresultat tillfaller Falkenberg Vatten- och Renhållnings AB och 
kommunen överlåter vatten- och avloppsverksamhetens rättigheter och 
skyldigheter.150 

Bolaget blir huvudman för va-anläggningen och för den mark som vatten- och 
avloppsverksamheten är belägen på har ett särskilt avtal upprättats angående nyttjande 
av mark.151 

6.3.2 Ledningar i Falkenberg 
Ledningar som ligger i kommunal mark är idag säkrade med markupplåtelseavtal. Det 
finns ledningsrätter eller servitut på övriga ledningar i privat mark, dock finns enstaka 

147 scb.se 
148 AVTAL. Mellan Falkenbergs kommun och Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB träffas 
härmed följande avtal (1998) 
149 vivab.se 
150 AVTAL. Mellan Falkenbergs kommun och Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB träffas 
härmed följande avtal (1998) 
151 Ibid 
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gamla ledningar som helt saknar juridiskt skydd.  Innan överlåtelsen fanns det 
ledningar som låg på kommunal mark med ledningsrätt och servitut kopplade till en 
fastighet som kommunen ägde. Denna fastighet köptes av FAVRAB och därmed togs 
rättigheterna över. Vid överlåtelsen överfördes rättigheterna för ledningarna från 
kommunen till FAVRAB genom en förrättning. Rättigheterna till de nybildade 
ledningarna får bolaget.152 

6.3.3 Analys Falkenberg 
I avtalet framkommer att kommunen överlåter ”de rättigheter som va-verksamheten 
åtagit sig”. Den här överlåtelsen av rättigheter har genomförts och en förrättning har 
ägt rum. Men förrättningen verkar endast behandlat befintliga rättigheter innan 
överlåtelsen, eftersom det finns gamla ledningar i kommunen som kan sakna skydd. 
Den kommunala fastigheten som hade servitut kopplat till sig överläts i samband med 
överlåtelsen, vilket är en bra och enkel lösning för att flytta över rättigheterna. Något 
som dock kan ifrågasättas är om markupplåtelserna i kommunal mark är ett bra 
alternativ. Det nämns inget om ett sådant avtal i överlåtelseavtalet, det är information 
som framkommit genom intervjun med Margareta Björksund. Om avtalen skrivits in i 
fastighetsregistret eller om ledningarna har några underliggande rättigheter finns inte 
tillräcklig information till att bedöma. Inte heller om någon ersättning utgått/utgår för 
markupplåtelseavtalen. Men helt klart är att det inte är det lämpligaste sättet att 
hantera ledningar på, då de ledningar som tillförs av kommunen en gång i tiden 
kommer att utgöra fastighetstillbehör. Även om Falkenbergs Vatten och Renhållnings 
AB har köpt ledningarna så är inte överlåtelsen sakrättsligt giltig enligt 2 kap. 7 § JB.  

De ledningar som Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB tillfört kommer att utgöra 
lös egendom och eftersom att inga rättigheter söks för ledningarna blir de dåligt 
skyddade. Problem kan väntas uppstå om kommunen bygger på marken där 
ledningarna ligger eller om marken säljs och det finns okända ledningar i marken. 
Eventuellt kan ledningshavaren bli ersättningsskyldig om marken nyttjas utan någon 
form av avtal. 

Ledningarna i privat mark verkar vara skyddade och att det är Falkenbergs Vatten och 
Renhållnings AB som blir innehavare av rättigheterna. Samtidigt har bolaget betalat 
mycket pengar för ledningsnätet som de till vissa delar inte formellt sätt innehar 
eftersom fastighetstillbehören inte skiljts från fastigheterna. Det anges i avtalet att 
bolaget blir huvudman för verksamheten och huvudman är den som äger en allmän 
vatten- och avloppsanläggning. Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB äger dock 
inte alla tillhörande anläggningar till verksamheten. 

152 Intervju med Margareta Björksund, VD VIVAB. 2015-05-06 
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6.4 Västerviks kommun och Västervik Miljö och Energi AB 
Västervik ligger i Kalmar län och har en befolkningsmängd på 35 920 invånare.153 
Vatten- och avloppsverksamheten övertogs av Västervik Miljö & Energi AB 
(VMEAB) år 2012.154 VMEAB har ansvar för avfall och återvinning, vatten, elnät, 
fjärrvärme, stadsnät och entreprenad.155 

6.4.1 Överlåtelseavtal 
Anledningen till överlåtelsen är att driften av anläggningarna sköts av Västervik Miljö 
och Energi AB och att verksamheten ägs av kommunen. Genom att bolagisera vatten- 
och avloppsverksamheten vill kommunen också överlåta samtliga tillgångar, 
rättigheter, skulder och förpliktelser, som hör till verksamheten, till Västervik Miljö 
och Energi AB. Västervik Miljö och Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag 
som blir huvudman för vatten- och avloppsverksamheten.156 

Kommunen överlåter verksamheten på tillträdesdagen och bolaget erlägger då 
preliminärt en köpeskilling som uppgår till 3 000 000 kr. På tillträdesdagen ska dock 
värdet fastställas gemensamt av båda parter.157 

På tillträdesdagen överlåter kommunen vatten- och avloppsverksamheten. I 
överlåtelsen ingår anläggningstillgångar och övriga tillgångar som tillhör 
verksamheten. Det ingår också att kommunen upplåter nyttjanderätt till erforderlig 
mark för bolaget. Avtal berörande nyttjanderätter och eventuella 
fastighetsbildningsåtgärder ska senare tas fram. Bolaget tar över ansvaret för kunder 
och abonnenter, samt ansvaret för varor och tjänster som tidigare försålts genom 
vatten- och avloppsverksamheten.158 

Kommunen garanterar att de äger och har full och oinskränkt rådighet över alla 
vatten- och avloppsverksamhetens tillgångar samt att tillgångarna inte belastas med 
någon annan rättighet. Bolaget har sedan tidigare tagit över verksamhetens personal 
från kommunen. Kommunen överlåter samtliga fordringar till bolaget men svarar inte 
för fordringarnas godhet. Vatten- och avloppsverksamhetens skulder överlåts till 
bolaget genom överlåtelsen. Fodringarna överlåts till Västervik Miljö och Energi. 
Bolaget tar genom överlåtelsen över kommunens rättigheter och förpliktelser samt de 
avtal och förbindelser som hör till vatten- och avloppsverksamheten. Kommunen 
ansvarar för verksamheten hålls försäkrad framtill tillträdesdag. Gemensamt verkar 
parterna för att redan befintliga myndighetstillstånd för vatten- och 
avloppsverksamheten överlåts.159 

153 scb.se 
154 Avtal om överlåtelse av va-verksamheten i Västerviks kommun (2012) 
155 vastervik.se 
156 Avtal om överlåtelse av va-verksamheten i Västerviks kommun (2012) 
157 Ibid  
158 Avtal om överlåtelse av va-verksamheten i Västerviks kommun (2012) 
159 Ibid 
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6.4.2 Ledningar i Västervik 
Innan överlåtelsen var delar av ledningsnätet säkrade genom nyttjanderätt eller 
ledningsrätt. I några delar av Västervik stad finns det ledningar som helt saknar 
rättighet. I övriga orter inom kommunen saknas rättigheter i stora delar av 
ledningsnätet. Idag jobbar Västervik Miljö & Energi för att samtliga ledningar ska ha 
ledningsrätt eftersom det är den säkraste rättighetsformen, men det finns idag också 
servitut och enskilda avtal. Rättigheter för nybildade ledningar får bolaget. Det är 
oklart om samtliga rättigheter för ledningarna har överförts i samband med 
överlåtelsen.160 

6.4.3 Analys Västervik 
I överlåtelsen ingår samtliga tillgångar, nyttjanderätt till erforderlig mark, fodringar 
och skulder. Huvudmannaskapet för verksamheten överlåts till Västervik Miljö och 
Energi. Kommunen garanterar att de äger och har full och oinskränkt rådighet över 
alla vatten- och avloppsverksamhetens tillgångar samt att tillgångarna inte belastas 
med någon annan rättighet. 

Det skrivs i avtalet att Västerviks kommun överlåter samtliga rättigheter som tillhör 
verksamheten, men vid kontakt med Ruben Öberg på Västervik Miljö & Energi AB 
finns en osäkerhet huruvida om någon sådan överlåtelse faktiskt skett. Har inte 
ledningsrätterna överförts i samband med överlåtelsen så innebär det enligt 35 § LL 
att överlåtelsen av de ledningarna är ogiltig. Överlåtelsen måste omfatta ledningsrätten 
för att överlåtelsen ska vara giltig. 

Helt klart verkar vara att det finns många ledningar inom kommunen som saknar 
rättigheter. Det kan få konsekvenser eftersom ledningarna på kommunal mark utgör 
fastighetstillbehör och generellt kan det få konsekvenser då det är osäkert att ha 
ledningar nedgrävda utan rättigheter. Eventuellt kan ledningshavaren bli 
ersättningsskyldig om marken nyttjas utan någon form av avtal. Ändå så garanterar 
kommunen i avtalet att de ”äger och har full och oinskränkt rådighet över alla till 
vatten- och avloppsverksamheten hänförliga tillgångar samt att dessa inte belastas 
med annan tillkommande rätt i vidare mån”. Ett påstående som inte kan anses helt 
tillförlitligt när det i praktiken är många ledningar som saknar rättigheter. 

Det finns dock ledningar i kommunen som är säkrade och man strävar efter att alla 
ledningar ska vara säkrade med ledningsrätt och rättigheterna till nybildade ledningar 
tillfaller bolaget. 

160 Intervju Ruben Öberg, Va-chef Västervik Miljö och Energi. 2015-05-05 
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6.5 Sölvesborgs kommun och Sölvesborg Energi och 
Vatten AB 

Sölvesborg ligger i Blekinge län och har en befolkningsmängd på 16 959 invånare.161 
Vatten- och avloppsverksamheten övertogs av Sölvesborg Energi och Vatten AB år 
2009.162 Sölvesborg Energi och Vatten AB ingår i Sölvesborg Energi som har ansvar 
för energi, fjärrvärme, vatten och avlopp, el och fibernät.163 

6.5.1 Överlåtelseavtal 
Avtalet reglerar överlåtelse av huvudmannaskap för vatten och avlopp i Sölvesborg 
kommun samt överföring av det ansvar som följer huvudmannaskap, ekonomiska 
frågor, personalfrågor och fastighetsfrågor. Kommunen överlåter genom avtalet 
vatten- och avloppsverksamheten inom kommunen till bolaget och bolaget övertar 
samtliga rättigheter och skyldigheter. I överlåtelsen ingår även en va-ingenjör och 
tillstånd för verksamheten. Köpeskillingen utgör bokfört värde 2008-12-31 och 
erläggs på tillträdesdagen.164 

Parterna ansvarar gemensamt för att de fastigheter som behövs för vatten- och 
avloppsverksamheten också överlåts till bolaget. Bolaget bekostar åtgärder som krävs 
för genomförandet av överföringen. Bolaget ansvarar för samtliga kostnader och 
intäkter för fastigheter från och med 1 januari 2009, oavsett när äganderättövergång 
äger rum.165 

Kommunen överlåter lös egendom som tillhör vatten- och avloppsverksamheten. 
Bolaget informerar abonnenter, kunder, avtalsparter och myndigheter om att de är ny 
huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, samt om att bolaget 
övertar rättigheter och skyldigheter. Kommunen ansöker hos lantmäterimyndigheten 
om registreringsåtgärd innebärande att bolaget ska vara innehavare av icke 
fastighetsknutna ledningsrätter. Ledningsrätter och servitut som är fastighetsknutna 
följer de fastigheter som överlåts till bolaget.166 

6.5.2 Ledningar i Sölvesborg 
Sölvesborg ligger i Blekinge län och har en befolkningsmängd på 16 959 invånare.167 
Vatten- och avloppsverksamheten övertogs av Sölvesborg Energi och Vatten AB år 
2009.168 Sölvesborg Energi och Vatten AB ingår i Sölvesborg Energi som har ansvar 
för energi, fjärrvärme, vatten och avlopp, el och fibernät.169 

161 scb.se  
162 Avtal om övertagande av huvudmannaskap för vatten och avlopp m.m. (2008) 
163 solvesborgenergi.se 
164 Avtal om övertagande av huvudmannaskap för vatten och avlopp m.m. (2008) 
165 Ibid 
166 Avtal om övertagande av huvudmannaskap för vatten och avlopp m.m. (2008) 
167 scb.se 
168 Avtal om övertagande av huvudmannaskap för vatten och avlopp m.m. (2008) 
169 solvesborgenergi.se 

 31 

                                                 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

Innan överlåtelsen saknades generellt rättigheter i den kommunala marken. I privat 
mark var ledningarna generellt skyddade av rättigheter i olika former som bland annat 
ledningsrätt och servitut. Rättighetsförhållandet är det samma idag och ingen 
överföring av rättigheterna gjordes i samband med överlåtelsen. Man har dock börjat 
att bilda rättigheter även på kommunal mark eftersom det uppkommit tillfällen där 
man har missat att ledningar funnits i marken. Rättigheterna tillkomna innan 
överlåtelsen innehas av kommunen då ingen överföring skett. Rättigheter till 
nybildade ledningar får Sölvesborg Energi.170 

6.5.3 Analys 
I avtalet mellan Sölvesborg Energi och Vatten AB och Sölvesborgs kommun anges att 
kommunen överlåter vatten- och avloppsverksamheten till bolaget som övertar 
samtliga rättigheter som tillhör kommunen. I överlåtelsen ingår vatten- och 
avloppsverksamheten, en va-ingenjör, tillstånd för verksamhet, huvudmannaskap, 
fastigheter, lös egendom, icke fastighetsanknutna rättigheter och fastighetsanknutna 
servitut och ledningsrätter.  

De ska gemensamt ansvara för att fastigheter som behövs för vatten- och 
avloppsverksamheten överlåts till Sölvesborg Energi och Vatten AB. Till fastigheterna 
finns ledningsrätt och servitut knutna, som är fastighetstillbehör, vilka också följer 
med i överlåtelsen. Gällande de rättigheter som inte hade någon anknytning till 
fastighet så var enligt avtalet kommunen ansvarig för att ansöka om överföring av 
rättigheterna. En sådan överföring verkar dock inte ha ägt rum, det framkommer vid 
kontakt med Mathias Jönsson på Sölvesborg Energi. Kommunen har alltså brustit i 
sitt ansvar och är innehavare till de rättigheter som tillkommit innan överlåtelsen, 
vilket i praktiken innebär att kommunen skulle kunna bli ansvarig för ledningarna. 
Huvudmannaskapet överlåts till bolaget genom avtalet, men huvudmannaskapet för 
anläggningen är sammankopplat med ägandet av denna.  

Ledningarna som kommunen innehar är skyddade av rättigheter i olika former. 
Ledningsrätterna har inte överförts i samband med överlåtelsen och det innebär enligt 
35 § LL att överlåtelsen av de ledningarna är ogiltig eftersom överlåtelsen måste 
omfatta även ledningsrätten för att överlåtelsen ska vara giltig. Kommunen har också 
överlåtit ledningar i kommunal mark som saknat skydd. Det innebär att de utgör 
fastighetstillbehör till de kommunala fastigheterna och det finns även servitut belägna 
på andra fastigheter som utgör fastighetstillbehör till de kommunala fastigheterna. Att 
fastighetstillbehören inte skiljts får till följd  att överlåtelsen inte är giltig mot tredje 
man enligt 2 kap. 7 § JB. Eventuellt kan även ledningshavaren bli ersättningsskyldig 
om marken nyttjas utan någon form av avtal. Att ledningarna inte har något skydd kan 
också få konsekvenser i form av ledningarna missas när man ska använda marken på 
något sätt.  

170 Intervju med Mathias Jönsson, VA-ingenjör Sölvesborg Energi. 2015-05-07 
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Att konsekvenser av oskyddade ledningar kan uppstå har även upptäckts av 
Sölvesborgs Energi och Vatten AB och man anger att man numera söker rättigheter 
även i den kommunala marken eftersom det förekommit fall när ledningarna missats. 
I privat mark ansöker man om rättigheter och de innehas av Sölvesborg Energi och 
Vatten AB.  

6.6 Borås stad och Borås Energi och Miljö AB 
Borås ligger i Västra Götalands län och har en befolkningsmängd på 107 022 
invånare.171 Borås Energi och Miljö AB övertog vatten- och avloppsverksamheten i 
Borås kommun år 2010.172 Borås Energi och Miljö är förutom vatten och avlopp även 
ansvariga för avfallstjänster, biogas och fjärrvärme.173 

6.6.1 Överlåtelseavtal 
Borås stad överlåter den kommunala vatten- och avloppsanläggningen till Borås 
Energi och Miljö AB. Köpeskillingen uppgår till 336 850 000 kr.174 

Äganderätten övergår till bolaget. Betalning sker genom att Borås Energi och Miljö 
AB ökar sin låneskuld i kommunens internbank med motsvarande belopp. Bolaget 
övertar anläggningarna i det skick de har på tillträdesdagen.175 

6.6.2 Ledningar i Borås 
Det finns många olika slags rättigheter på Borås vatten- och avloppsledningar idag, 
bland annat ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt. Det finns även ledningar som helt 
saknar juridiskt skydd och det finns ledningar i u-områden som ännu inte har blivit 
säkrade juridiskt.  Innan överlåtelsen fanns det samma typer av rättigheter som det 
finns idag samt även ledningar som helt saknade juridiskt skydd.  Bolaget tog över 
rättigheterna till ledningarna men det har inte skett en ansökning om 
förrättning. Rättigheter till nybildade ledningar söks och innehas av Borås Energi och 
Miljö.176 

6.6.3 Analys  
I Borås avtal med Borås Energi och Miljö AB sägs ingenting om ledningsnätet, bara 
att anläggningarna överlåts i det skick som de har på tillträdesdagen och att 
äganderätten övergår till bolaget. Det verkar dock ha funnits rättigheter på 
ledningarna och de ska enligt Krister Gustafsson på Borås Energi och Miljö ha 
överlåtits till bolaget men man säger samtidigt att ingen förrättning skett. Så man kan 

171 scb.se  
172 AVTAL. Borås Stad överlåter till Borås Energi och Miljö AB Vatten- och avloppsanläggningar 
(2011) 
173 borasem.se 
174 AVTAL. Borås Stad överlåter till Borås Energi och Miljö AB Vatten- och avloppsanläggningar 
(2011) 
175 Ibid 
176 Intervju med Krister Gustafsson, VA-chef Borås Energi och Miljö. 2015-05-08 
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ställa sig frågan hur denna överlåtelse gått till. Enda sättet är att det funnits en 
kommunal fastighet som varit härskande för samtliga rättigheter, men det är inte 
troligt eftersom nyttjanderätt inte kan följa en fastighet. Att det finns en viss osäkerhet 
kring överföringen skulle kunna bero på att avtalet i sig inte reglerar särskilt mycket 
och avtalet ger varken kommunen eller bolaget något ansvar att ansöka om 
förrättning.  

Innan överlåtelsen ska ledningarna varit skyddade i olika former med det ska också 
funnits ledningar utan skydd. Fortfarande idag finns ledningar som saknar skydd. I 
kommunal mark kan det få till följd att ledningar anlagda innan överlåtelsen utgör 
fastighetstillbehör enligt 2 kap. 7 § JB och den överlåtelsen har då ingen sakrättslig 
verkan. I privat mark kommer ledningarna utan rättigheter att utgöra lös egendom 
enligt 2 kap. 4 § JB. Att de utgör lös egendom betyder alltså att fastighetens ägare inte 
skulle kunna ta bort ledningen eftersom Borås Energi och Miljö äger den. Men ur 
säkerhetssynpunkt är det inte att föredra då det är en osäkerhet för både 
ledningshavaren och fastighetsägaren. Eventuellt kan även ledningshavaren bli 
ersättningsskyldig om marken nyttjas utan någon form av avtal. 

Rättigheter för nya ledningar söks av Borås Energi och Miljö och tillfaller bolaget, 
medan de rättigheter tillkomna innan överlåtelsen fortfarande tillhör kommunen. 

6.7 Älvdalens kommun och Älvdalens Vatten och Avfall AB  
Älvdalen ligger i Dalarnas län och har en befolkningsmängd på 7052 invånare.177 
Vatten- och avloppsverksamheten överläts till Älvdalen Vatten och Avfall AB år 
2010.178 Vatten- och avloppsverksamheten drivs sedan i sin tur av NODAVA AB 
(Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag som bildats av Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner. NODAVA har ansvaret för vatten och avlopp samt 
avfall och återvinning i samtliga tre kommuner.179 

6.7.1 Överlåtelseavtal 
Älvdalens Vatten och Avfall AB bildades i syfte att ta över av vatten- och 
avloppsverksamheten inom Älvdalens kommun. Älvdalens kommun överlåter 
verksamheten för en köpeskilling som uppgår till 62 300 000 kr. Egendomen som 
överlåts genom avtalet finns ytterligare specificerat i kommunens anläggningsregister 
innefattande: ledningsregister, ett fordon, vatten och avloppsledningar, byggnader, 
maskiner och inventarier tillhörande vattenskydds- och täktområden, pumpstationer 
och slamavvattningsanläggning. I överlåtelsen ingår också all egendom tillhörande 

177 scb.se 
178 Köpeavtal med Älvdalen Vatten och Avfall (2010) 
179 nodava.se 
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kommunens avfallsverksamhet, deponier, återvinningsstationer och 
återvinningscentraler.180 

6.7.2 Ledningar i Älvdalen 
Innan överlåtelsen saknades rättigheter för ledningarna, dock kan muntliga 
medgivande kan ha funnits ibland. Idag är rättighetsformerna ledningsrätt, servitut 
och medgivande vanligt. Det finns fortfarande ledningar som saknar rättighet i 
samtliga tre kommuner (d.v.s. Mora, Orsa, Älvdalen). Utifrån den intervjuades 
kunskap ska inte någon förrättning genomförts för att säkra upp ledningarna i 
samband med överlåtelsen. När man ansöker om ledningsrätt idag får bolagen 
dessa.181 

6.7.3 Analys 
Ledningarna är en av delarna som ingår i överlåtelsen men det sägs ingenting om hur 
rättigheterna ska hanteras, bara att ledningarna finns specificerade i ett 
ledningsregister. Vid samtal med Håkan Andersson från NODAVA anges att 
ledningarna tidigare helt saknat rättighetsupplåtelser, med undantag för muntliga 
medgivanden som ska ha förekommit. Det gäller för samtliga tre kommuner som 
ingår i NODAVA.  

Att samtliga ledningar som överlåts saknar inskrivna rättigheter är givetvis inte bra 
eftersom det är osäkert att ha det så och att det antagligen inte gjorts något åt det i 
samband med överlåtelsen är inte bra. Det innebär att det kan finnas ledningar som 
utgör fastighetstillbehör till kommunala fastigheter, vilket enligt 2 kap. 7 § JB kan göra 
överlåtelsen ogiltig. Allmänt så kan avsaknaden av skydd innebära att det kan bli 
aktuellt med ersättningsanspråk eftersom marken nyttjas utan någon form av avtal.  

Positivt är att ledningarna som anläggs idag säkras upp med någon form av rättighet 
och att det är bolaget som innehar samtliga av rättigheterna som finns till ledningarna, 
med undantag för de som saknar rättighet. 

6.8 Strängnäs kommun och SEVAB Strängnäs Energi AB  
Strängnäs ligger i Södermanlands län och har en befolkningsmängd på 33 878 
invånare.182 SEVAB övertog vatten- och avloppsverksamheten från Strängnäs 
kommun år 2009.183 SEVAB har förutom ansvar för vatten och avlopp, även ansvar 
för elnät, fjärrvärme och återvinning.184 

180 Köpeavtal med Älvdalen Vatten och Avfall (2010) 
181 Intervju Håkan Andersson, Distributionschef NODAVA. 2015-05-05 
182 scb.se 
183 Överenskommelse mellan Strängnäs kommun och SEVAB Strängnäs Energi AB angående 
övertagande av huvudmannaskap för vattentjänster i Strängnäs kommun (2009) 
184 sevab.com 
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6.8.1 Överlåtelseavtal 
Strängnäs och Eskilstunas kommuner har kommit överens om att bolaget SEVAB ska 
överta Strängnäs kommuns huvudmannaskap för vattentjänster enligt lagen om 
allmänna vattentjänster. Bolaget övertar genom avtalet huvudmannaskapet från 
kommunen med det ansvar som föreligger en huvudman enligt lag. Kommunen 
överlåter samtliga anläggningar och lös egendom som kommunen utnyttjar för 
fullgörandet av huvudmannaskap enligt anläggningsregister. Vissa anläggningar är 
tillbehör till fast egendom, men det bedöms sakna betydelse i relationen. Bolaget tar 
också över kommunens avtal gentemot andra aktörer.185 

Om kostnader uppstår på grund av den redovisade överföringen ska kommunen svara 
för dem. Köpeskillingen utgör summan av värdena för behandlad egendom. Bolaget 
ska särredovisa den överförda verksamheten och dess kostnader får inte belasta 
bolagets övriga verksamheter. Bolaget anställer den personal, som är verksam inom 
kommunens område för vattentjänster, som vill övergå tillsammans med 
verksamheten.186   

Om Strängnäs kommun överlåter fastighet eller annan anläggning som berör bolagets 
rätt enligt avtalet ska kommunen i förhållande till förvärvaren göra förbehåll för 
bolagets rätt enligt avtalet. Bolaget får inte utan Strängnäs kommuns skriftliga 
medgivande överlåta avtalet till någon annan.187 

6.8.2 Ledningar i Strängnäs 
Innan överlåtelsen hade Strängnäs kommun ledningsrätt på sina ledningar, men det 
fanns också ledningar som saknade juridiskt skydd. SEVAB tar sedan över 
ledningsrätterna vid överlåtelsen. Idag är ledningarna inom kommunen skyddade 
med ledningsrätt och de ledningar som saknade skydd tidigare saknar fortfarande 
rättighetsupplåtelse. SEVAB vet inte om ledningarna som saknar skydd ligger på 
kommunal eller privatmark. SEVAB får rättigheter till nybildade ledningar och 
ledningsrätt söks för dem.188 

6.8.3 Analys 
Bolaget övertar enligt avtalet huvudmannaskapet med det ansvar som föreligger enligt 
lag. Huvudmannen är den som äger anläggningen och enligt LAV ansvarig för att 
ordna så anläggningen uppfyller sitt ändamål. Kommunen överlåter samtliga 
anläggningar och lös egendom som kommunen utnyttjar enligt anläggningsregister, 
vissa av anläggningarna är tillbehör till fast egendom men det sägs i avtalet att det 
bedöms sakna betydelse i relationen. Varför det bedöms sakna betydelse är oklart, 

185 Överenskommelse mellan Strängnäs kommun och SEVAB Strängnäs Energi AB angående 
övertagande av huvudmannaskap för vattentjänster i Strängnäs kommun (2009) 
186 Ibid 
187 Ibid 
188 Enkät besvarad av Jörgen Westerlund, Vatten- och avloppsstrateg Sevab. 2015-05-13 
 

 36 

                                                 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

eftersom endast de befintliga rättigheterna överförs och rättigheter nybildas i samband 
med överlåtelsen enligt Jörgen Westerlund. De ledningar som saknade rättigheter får 
alltså inga i samband med överlåtelsen och fortsätter att sakna skydd. De ledningarna 
kommer fortfarande att utgöra fastighetstillbehör till kommunala fastigheter och lös 
egendom till privata fastigheter. Det innebär att de ledningarna som utgör 
fastighetstillbehör idag inte tillhör SEVAB fast att de i avtalet övertar dem. 
Överlåtelsen är ogiltig enligt 2 kap. 7 § JB och då ägaren till en anläggning enligt LAV 
är huvudman är det svårt att säga vem som formellt sätt är huvudman. Visst att 
SEVAB har tagit över anläggningarna, men de äger fortfarande inte alla anläggningar 
som tillhör verksamheten.  

Ledningsrätterna för de ledningar som hade ledningsrätt har flyttats över till SEVAB i 
samband med överlåtelsen och det innebär att överlåtelsen för de ledningarna är giltigt 
enligt 35 § LL. Det står också i avtalet att om kommunen överlåter fastighet eller 
annan anläggning som berör bolagets rätt enligt avtalet ska kommunen göra förbehåll 
för bolagets rätt enligt avtalet. Då det anges att endast ledningarna som hade 
ledningsrätt flyttades över till bolaget är det svårt att tolka in vad förbehållet skulle 
handla om. Oavsett om kommunen gör förbehåll eller inte för fastighetstillbehören är 
överlåtelsen till SEVAB i grunden inte giltig enligt 2 kap. 7 § JB.  Allmänt så kan också 
avsaknaden av skydd innebära att det kan bli aktuellt med ersättningsanspråk eftersom 
marken nyttjas utan någon form av avtal. 

6.9 Härnösands kommun och HEMAB Härnösands Energi 
& Miljö AB 

Härnösand ligger i Västernorrlands län och har en befolkningsmängd på 24 755 
invånare.189 Vatten- och avloppsverksamheten övergick från Härnösands kommun till 
Härnösand Energi och Miljö AB (HEMAB) år 2000.190 HEMAB är ett helägt 
kommunalt bolag och verksamheten innefattar förutom vatten och avlopp även 
fjärrvärme/vindkraft, renhållning/återvinning stadsnät och elnät.191 

6.9.1 Överlåtelseavtal 
Kommunen överlåter va-anordningarna till HEMAB och överlåtelsen omfattar 
fastigheter med tillhörande va-anordningar i form av fastighetstillbehör, va-
anordningar som är fastighetstillbehör (men utan överlåtelse av de fastigheter som 
dessa är knutna till) och va-anordningar som lös egendom. HEMAB blir ny 

189 scb.se 
190 Ramavtal om överlåtelse av VA-anordningar mellan Härnösands kommun och Härnösand Energi & 
Miljö AB (2000) 
191 hemab.se 
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huvudman för verksamheten och köpeskillingen uppgår till 155 945 686 kronor. 
Överlåtelsen består av ett ramavtal och fem överlåtelseavtal.192 

Överlåtelsen gällande fastigheter och tillhörande va-anordningar i form av 
fastighetstillbehör innefattar hela fastigheter där HEMAB söker om lagfart eller 
fastighetsreglering, delar av fastigheter där HEMAB söker om fastighetsreglering, va-
ordningar i form av fastighetstillbehör och lös egendom, nyttjandeavtal för allmän 
mark för vattenförsörjning och avloppsledning samt servitutsavtal mellan kommun 
och HEMAB. Förteckningar över avtalsservitut, officialservitut och ledningsrätter till 
förmån för hela fastigheter ingår i överlåtelsen finns i bilaga till avtalet. I 
förteckningen ingår rättigheter som ska disponeras vid överlåtelse av del av fastighet, 
rättigheter som inte ska överlåtas och rättigheter som ska överlåtas som lös 
egendom.193 

Överlåtelsen ska omfatta de vatten- och avloppsanordningar som utgör fast egendom 
till kommunens fastigheter. Tillbehör i kombination med överlåtelse av fastighet är 
vatten- och avloppsanordningar som kommer att ingå i fastighetsöverlåtelsen på 
grund av tillbehörsgemenskapen. Tillbehörsgemenskapen har tillkommit genom 
mekaniskt samband eller särskild rätt.   Det mekaniska sambandet är att vatten- och 
avloppsanordningarna är anlagda av kommunen på de fastigheter som kommunen 
äger. Särskild rätt innebär att va-anordningarna är anlagda utanför fastighet som 
överlåts, men där anordningarna genom antingen servitut enligt jordabalken 
(avtalsservitut), servitut enligt fastighetsbildningslagen (officialservitut) eller 
ledningsrätt enligt ledningsrättslagen blivit tillbehör till fastigheten, som helt eller 
delvis ska överlåtas.194 

När enbart tillbehör överlåts har tillbehörsgemenskapen tillkommit genom mekaniskt 
samband, särskild rätt eller va-anordningar som utgör fastighetstillbehör till de 
fastigheter som kommunen tidigare ägt men sedan sålt, och i samband med det 
behållit ägandet av va-anordningarna.195 

Den fasta egendomen överlåts i befintligt skick och HEMAB avstår från anspråk mot 
kommunen på grund av fel och brister i egendomen. Om en anordning kommit att 
utelämnas eller felbehandlas är parterna eniga om att komplettera överlåtelsen på sätt 
som behövs, för att uppfylla intentionerna i avtalet. Överlåtelsen av fastigheter 
omfattar 24 hela fastigheter – HEMAB avser att söka lagfart för 13 av dem. För de 
andra 11 fastigheter avser HEMAB att ansöka om fastighetsreglering. Överlåtelsen 
omfattar även del av fastighet (styckningslotter), tillbehör till fastighet genom 
mekaniskt samband och tillbehör till fastighet genom avtalsservitut och 

192 Ramavtal om överlåtelse av VA-anordningar mellan Härnösands kommun och Härnösand Energi & 
Miljö AB (2000) 
193 Ramavtal om överlåtelse av VA-anordningar mellan Härnösands kommun och Härnösand Energi & 
Miljö AB (2000) 
194 Ibid  
195 Ibid 
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officialservitut. Överlåtelsen omfattar lös egendom i form av vatten- och 
avloppsanordningar som kommunen har ledningsrätt för utan fastighetsanknytning 
och vatten- och avloppsanordningar som finns på andra än kommunens fastigheter.196 

Vatten och avloppsanordningar som utgör tillbehör är säkrade med avtalsservitut eller 
officialservitut kopplade till vissa av kommunens fastigheter. Parterna är överens om 
att efter en tid ansöka om att omvandla dessa rättigheter till ledningsrätt, först med 
fastighetsanknytning till de härskande fastigheterna och sedan omvandla med 
ledningsrätt utan fastighetsanknytning till förmån för HEMAB. Kostnaderna i 
samband med det svarar HEMAB för. 197 

6.9.2 Ledningar i Härnösand 
Idag finns det ledningsrätt på i princip alla ledningar förutom de som ligger i 
kommunal mark (allmän plats), där kommunen och bolaget har tecknat avtal som 
reglerar tillträde och ersättning. Innan överlåtelsen fanns det ledningar som hade 
någon form av juridiskt skydd, men det fanns även ledningar som helt saknade 
rättighetsupplåtelse. Vid överlåtelsen tog bolaget över rättigheterna för ledningarna, 
dock inte de ledningar som ligger på kommunal mark, och ansökte om förrättning. 
HEMAB får rättigheter till de nybildade ledningarna.198  

6.9.3 Analys Härnösand 
Vid överlåtelsen upprättades ett ramavtal och fem överlåtelseavtal och i avtalen verkar 
en ingående förståelse finnas för att vatten- och avloppsanordningar tillhörande 
vatten- och avloppsverksamheten kan utgöra fastighetstillbehör eller lös egendom. I 
överlåtelsen ingår fastigheter med fastighetstillbehör, endast fastighetstillbehör och va-
anordningar i form av lös egendom. I avtalet finns en förteckning över vilka 
rättigheter som ska överlåtas och vilka som inte ska överlåtas. Varför vissa rättigheter 
inte ska överlåtas framgår inte. 

En sak som ska ingå i överlåtelsen är ett nyttjandeavtal för allmän plats samt ett 
servitutsavtal mellan kommunen och HEMAB. Det verkar som att det här har 
förverkligats eftersom bolaget idag har ledningsrätt på i princip alla ledningar, förutom 
de som ligger i kommunal mark där man istället använder sig av avtal som reglerar 
tillträde och ersättning. Att HEMAB inte tar över rättigheterna till ledningarna i 
kommunal mark kan te sig lite konstigt då HEMAB efter överlåtelsen blir huvudman 
och är ansvarig för verksamheten och anordningarna. Det finns heller inte tillräckligt 
med information till att bedöma om ledningarna i kommunal mark är säkrade med 
någon form av rättighet som kommunen i så fall innehar eller om de är helt 
oskyddade. Hur som helst är det inte den lämpligaste lösningen eftersom ledningarna 

196 Ibid 
197 Ramavtal om överlåtelse av VA-anordningar mellan Härnösands kommun och Härnösand Energi & 
Miljö AB (2000) 
198 Intervju med Jan Lundgren, Affärsområdeschef vatten HEMAB. 2015-05-05 

 39 

                                                 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

antingen utgör fastighetstillbehör till kommunens fastigheter och är oskyddade eller 
alternativt att kommunen har kvar rättigheter för något de överlåtit äganderätten till. 
Finns ledningsrätter så är överlåtelsen ogiltig om inte ledningsrätterna överlåtits i 
samband med överlåtelsen, enligt 35 § LL. 

Det är också intressant att det fanns ledningar som saknade rättigheter vid 
överlåtelsen, men det nämns inget om det i överlåtelseavtalet. De oskyddade ledningar 
verkar dock på något sätt hanterats efter överlåtelsen då i princip alla ledningar idag är 
skyddade med ledningsrätt. HEMAB får rätt till de nybildande ledningarna.  

6.10 Västerås Kommun och Västerås Energi & Vatten AB 
(VEVAB) 

Västerås ligger i Västmanlands län och har en befolkningsmängd på 143 702 
invånare.199 År 1997 överlät Västerås kommun sin vatten- och avloppsverksamhet till 
Västerås Energi & Vatten AB.200 Bolaget kom sedan att ombildas till Mälarenergi 
genom en sammanslagning år 2000. Idag är Mälarenergi ansvarig för vatten- och 
avloppsverksamheten och huvudman för denna.201 

6.10.1 Överlåtelseavtal 
Västerås kommun bolagiserar genom överlåtelsen den tekniska förvaltningen Västerås 
Energi & Vatten AB. I överlåtelsen ingår samtliga fastigheter med maskiner och 
inventarier och ledningsnät som överförs till VEV AB. Köpeskillingen uppgår till        
779 950 000 kr. Överföringen omfattar fast och lös egendom samt vissa andra 
upplåtelser. Fast egendom som utgör registerfastighet eller avser mark kommer att 
lagfaras. Till registerfastighet tillhör inte industritillbehör och i överlåtelsen ingår rätt 
att tillgodogöra sig vattenkraft. Fast egendom som ska lagfaras är registerfastigheter 
utom strömfallsfastigheter, registerfastigheter som utgör strömfallsfastigheter och 
arealförvärv för avstyckning. Överlåtelse av annan egendom är byggnader med 
tillbehör och övriga anläggningar, maskiner och annan utrustning, ledningsnät både på 
kommunal och privat mark, övrig egendom, 500 aktier i Fjärrvärmeutveckling FVU 
AB 400 andelar i ELEF och 80 andelar i VÄRMEK och option till utbyggnad av 
kraftverk.202 

Kommunen upplåter nyttjanderätt till mark för byggnader och anläggningar, utrymme 
för ledningsnät på kommunägd mark och ledningsnät på privatägd mark. 
Överföringar genom fastighetsreglering sker om detaljplanemässiga förutsättningar 
föreligger. Ledningsrätter ska också överföras till VEV AB. Dock har ingen 

199 scb.se 
200 Avtal rörande överföring av fastigheter, maskiner och inventarier, ledningsnät m.m. till Västerås 
Energi & Vatten AB (1997) 
201 malarenergi.se 
202 Avtal rörande överföring av fastigheter, maskiner och inventarier, ledningsnät m.m. till Västerås 
Energi & Vatten AB (1997) 
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inventering gjorts av de här ledningsrätterna, så VEV AB svarar därför för de 
rättigheter och skyldigheter som formellt sätt fortfarande kan föreligga kommunen.203 

Egendomen överförs i befintligt skick och VEV AB avstår från alla anspråk gentemot 
staden på grund av fel och brister i egendomen. VEV AB ansöker om 
marköverföringens genomförande, fastighetsbildning och kommande övriga 
förrättningar. Kommunen biträder sådana ansökningar när det behövs. VEV AB 
ansvarar för alla kostnader för detaljplaner, förrättningar och andra åtgärder för att 
avtalet ska kunna genomföras. VEV AB ansöker om lagfart och betalar 
stämpelskatt.204 

6.10.2 Ledningar i Västerås 
Idag är ledningarna på privat mark inom kommunen skyddade genom framför allt 
ledningsrätt, servitut finns på några ställen. I kommunal mark saknar ledningarna 
skydd eftersom det inte ansetts vara nödvändigt av både Mälarenergi och Västerås 
kommun. Innan överlåtelsen hade kommunen inte heller någon juridisk rättighet för 
ledningar i kommunal mark, men i privat mark hade ledningarna rättigheter. Dessa 
rättigheter innehar kommunen efter överlåtelsen av vatten- och avloppsverksamheten 
och ingen förrättning har sökts för att flytta över dem i samband med överlåtelsen. 
Rättigheter till nybildade ledningar i privat mark innehas av Mälarenergi. För 
nybildade ledningar i kommunal mark söks inga rättigheter. Några få undantag finns 
för överföringsledningar utanför verksamhetsområdet.205 

6.10.3 Analys  
I avtalet står att "staden överlåter härmed till VEV AB med full äganderätt" och " att 
överföringen omfattar fast och lös egendom samt vissa upplåtelser". Lös och fast 
egendom är dels fastigheter och byggnader med tillbehör och annan utrustning. Det 
anges dock att nyttjanderätt ska upprättas på mark där byggnader och anläggningar 
finns. Nyttjanderätt ska finnas för utrymmet för ledningsnät på kommunal och privat 
mark. I praktiken innebär det att rättigheterna för de här ledningarna inte ska ingå i 
överlåtelsen, men samtidigt överlåts äganderätten till ledningarna till VEV AB 
eftersom ledningsnätet är en del av överlåtelsen. Samtidigt anges också i avtalet att för 
de ledningar som ingår i överlåtelsen ska också ledningsrätten överlåtas till bolaget. 
Ingen inventering av de här ledningarna har gjorts, så i förekommande fall ska bolaget 
vara ansvarig för de rättigheter och skyldigheter som formellt sätt kan vara 
kommunens ansvar. 

Vid samtal med Birger Wallsten på Mälarenergi verkar det dock vara så att ingen 
förrättning har sökts för att föra över de här ledningarna efter överlåtelsen. Nya 

203 Ibid 
204 Avtal rörande överföring av fastigheter, maskiner och inventarier, ledningsnät m.m. till Västerås 
Energi & Vatten AB (1997) 
205 Intervju Birger Wallsten, Vattenchef Mälarenergi. 2015-05-06 
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rättigheter som skapas i privat mark får dock Mälarenergi (tidigare VEV AB), men i 
den kommunala marken ansöker man inte om rättigheter för nybildade ledningar. Nya 
ledningar i den kommunala marken saknar alltså juridiskt skydd. De utgör lös 
egendom eftersom Mälarenergi tillfört dem, men konsekvenser av situationen kan 
uppstå om någon inte vet att en ledning ligger nergrävd i marken.  

De gamla ledningarna som fanns innan överlåtelsen hade skydd i privat mark men inte 
i den kommunala marken. Det är därför konstigt att de i avtalet påstås att överlåtelsen 
till VEV AB sker med full äganderätt. Ledningarna utan rättigheter i kommunal mark 
utgör fastighetstillbehör och de ledningar belägna på annan mark med servitut eller 
ledningsrätt utgör också fastighetstillbehör. Att fastighetstillbehören inte skiljts från 
fastigheterna leder till att överlåtelsen av de ledningarna blir ogiltig enligt 2 kap. 7 § JB. 
Ledningarna i privat mark utgör lös egendom, men det kan uppstå frågor om ansvar 
om något skulle hända eftersom bolaget har äganderätten men kommunen formellt 
sätt har rättighet till ledningarna. Även det faktum att ledningsrätterna inte följt med 
ledningarna i överlåtelsen gör överlåtelsen av de ledningarna ogiltig enligt 35 § LL.  

I avtalet sägs att bolaget ska svara i kommunens ställe för sådana ledningar som 
formellt sätt fortfarande kan vara kommunens skyldighet att ansvara för. Det sägs 
också att ledningsrätterna ska överlåtas vilket inte skett. Vem som egentligen är 
ansvarig förblir därför oklart.  
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7 Sammanfattande analys 
Tio olika överlåtelser av kommunal vatten- och avloppsverksamhet ingår i den här 
studien och har studerats med hjälp av överlåtelseavtal, intervjuer och enkäter. Utifrån 
de analyser som gjorts av varje överlåtelse har en tabell skapats för att ge en mer 
översiktlig helhetsbild. 

Tabell 1. Källa: Emma Kullgren och Johanna Olsson 

Enligt tabell 1 redovisas att det fortfarande finns fastighetstillbehör till de kommunala 
fastigheterna som inte har avskiljts efter att vatten- och avloppsverksamheten 
överlåtits. I nio av tio fall som undersökts finns ledningar som utgör 
fastighetstillbehör till kommunala fastigheter. Undantaget är Älvsbyns kommun, men 
där hade ledningarna inga rättighetsupplåtelser innan överlåtelsen och det finns alltså 
inga tillbehör till de kommunala fastigheterna  

Att fastighetstillbehören inte har avskilts i de här kommunerna kan komma att få 
konsekvenser i framtiden, eftersom överlåtelsen av ledningarna enligt 2:7 JB inte 
kommer att ha någon sakrättslig verkan mot tredje man. 

Ledningsrätterna har utifrån tabell 1 överförts i tre fall och i tre fall har de inte 
överförts. I två kommuner är det oklart om någon överlåtelse skett, eftersom det inte 
funnits tillräckligt med underlag för att göra någon bedömning. I två fall fanns inte 
heller några ledningsrätter för det kommunala vatten- och avloppsnätet innan 
överlåtelsen. Oavsett så blir konsekvensen av att ledningsrätter inte överförs att 
överlåtelsen blir ogiltig enligt 35 § LL.  

I nio av tio kommuner som ingått i studien förekommer också att det finns ledningar 
som saknar rättigheter. Ledningarna kommer antingen att utgöra fastighetstillbehör 
eller lös egendom, och är endast ogiltig enligt 2:7 JB om de utgör fastighetstillbehör. 
Överlåtelsen av ledningar utan rättigheter blir därför inte per automatik ogiltig, men 
avsaknaden av rättigheter är inte att föredra. Ledningshavaren skulle kunna bli 
ersättningsskyldig om en fastighet nyttjas utan behörighet och avsaknaden av 
rättigheter ökar risken för att ledningarna kan komma till skada.  

Kommun Har fastighetstillbehör avskiljts? Har ledningsrätter överförts? 
Älvsbyn Fanns inga fastighetstillbehör Fanns inga ledningsrätter 

Uddevalla Nej Nej 
Falkenberg Nej Ja 
Västervik Nej Oklart 

Sölvesborg Nej Nej 
Borås Nej Oklart 

Älvdalen Nej Fanns inga ledningsrätter 
Strängnäs Nej Ja 

Härnösand Nej Ja 
Västerås  Nej Nej 
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8 Slutsatser 
Att en kommun avsäger ett ansvar som de har enligt LAV genom att överlåta vatten- 
och avloppsverksamheten till kommunala bolag är inte ogiltigt. En kommun får 
överlåta en verksamhet som har till syfte att behandla kommunala angelägenheter som 
kommunen egentligen har ett ansvar över. När verksamheten bolagiseras upprättas 
någon form av avtal för att överlåta vatten- och avloppsverksamheten. Vid 
upprättande av sådana avtal, som behandlas i den här studien, där det handlar om en 
mycket betydande verksamhet som omfattar stora summor pengar, är det viktigt att 
utformningen av avtalen håller juridiskt. Eftersom hela verksamheten överlåts till ett 
kommunalt bolag och tanken är att hela verksamheten ska skötas av bolaget är det 
inte mer än rätt att alla delarna i verksamheten också tillhör bolaget.  

Kommunen och bolaget bör båda sträva efter att ha rättighetsupplåtelser på samtliga 
ledningar. Framför allt bör en kommun redan innan överlåtelsen skapa rättigheter för 
de ledningar som helt saknar rättsligt skydd. Rättigheterna för samtliga ledningar bör 
sedan överlåtas till de kommunala bolagen i samband med bolagiseringen av 
verksamheten så att äganderätten och rättigheterna tillhör det kommunala bolaget. I 
samband med överlåtelsen bör också de ledningar som utgör fastighetstillbehör skiljas 
från fastigheter för att garantera överlåtelsernas sakrättsliga verkan.  

Tio olika överlåtelser av kommunal vatten- och avloppsverksamhet ingår i denna 
studie och har studerats med hjälp av överlåtelseavtal och intervjuer/enkäter. 
Överlåtelserna skiljer sig åt från kommun till kommun och resultatet visar att ingen av 
överlåtelserna inte är helt ”vattentäta”. I vissa av överlåtelseavtalen har man varit bra 
på att redogöra för att vatten- och avloppsverksamhetens tillgångar överlåtas och att 
avtal som omfattar rättigheter och skyldigheter ska fortsätta att gälla för den nya 
ägaren. Det har framgått väldigt olika i avtalen hur rättigheterna kopplat till nätet ska 
hanteras samt hur byggnader och anläggningar ska hanteras i överlåtelsen, i vissa avtal 
står det uttryckligen hur det ska hanteras medan i andra så står det i princip ingenting 
alls.   

Det finns även ledningar som saknar rättigheter inom kommunerna i 9 av 10 fall av de 
överlåtelser som har studerats. Att ledningar saknar rättigheter gör inte överlåtelserna 
per automatik ogiltiga. Ogiltiga blir de bara när ledningarna har anlagts av 
fastighetsägaren, d.v.s. ofta i kommunala fastigheter eller fastigheter som tidigare varit 
kommunala och därmed utgör fastighetstillbehör. I vilket fall så är det inte att föredra 
att ledningar som saknar rättighetsupplåtelser ur säkerhetssynpunkt och 
ledningshavaren kan bli ersättningsskyldig om mark utnyttjas utan avtal.    

I flertalet av fall verkar kommunen och det kommunala bolaget blanda ihop 
äganderätt och nyttjandet av ledningar. I vissa fall har ingen förrättning ägt rum för att 
flytta över rättigheterna till det kommunala bolaget och i vissa fall finns även ledningar 
som utgör fastighetstillbehör till kommunala fastigheter. Att ledningsrätter inte 

 44 



Bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet 
 

överlåts i samband med överlåtelsen gör överlåtelsen ogiltig enligt 35 § LL. Sker en 
överlåtelse av en ledning, som utgör ett fastighetstillbehör, utan att ledningen skiljs 
från fastigheten eller att inget beslut tagits om att ledningen inte längre ska tillhöra 
fastigheten och införts i fastighetsregistret, innebär det att överlåtelsen inte är giltig 
mot tredje man enligt 2 kap. 7 § JB. I 9 av 10 fall i den här undersökningen finns 
fastighetstillbehör som fortfarande inte skiljts från de kommunala fastigheterna. När 
ledningarna säljs genom överlåtelseavtalen har överlåtelserna egentligen ingen 
sakrättslig verkan förrän fastighetstillbehöret har skiljts från fastigheten. 
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9 Diskussion  
Resultatet från sammanställningen av överlåtelseavtalen bedöms som tillförlitligt, 
eftersom det är de riktiga avtalen som legat till grund för överlåtelserna som använts. 
Sammanfattningen av avtalen genomfördes två gånger vid olika tillfällen för att 
förstärka validiteten och reliabiliteten i studien, men felkällor skulle kunna vara att 
författarna eventuellt läst fel i avtalen. Information som framkommit under intervjuer 
och enkäter kan innehålla felkällor eftersom den mänskliga faktorn till stor del spelar 
in på svaren. Respondenterna har svarat på frågorna utifrån sin kunskap och deras 
svar ligger till stor del grund för studiens resultat. Genom att relevanta personer valts 
ut utifrån sina fördjupade kunskaper inom ämnesområdet bedöms validiteten ändå 
vara tillräckligt hög.  

Förvaltningsformen tros vara den allra vanligaste formen för att driva vatten- och 
avloppsverksamheten runt om i landet och när en kommun väljer att bolagisera 
vatten- och avloppsverksamheten kan demokratin många gånger bli lidande. I artikeln 
”Public water utilities and privatisation in Sweden”206 beskrivs det att i den tidigare 
förvaltningsformen funnits invalda politiker i kommunalrådet som haft ett ansvar, 
men i och med en bolagisering ersätts det politiska inflytandet av några få politiker i 
bolagsstämman. Rätt att ta del av allmänna handlingar kvarstår efter bolagiseringen 
men delvis så anser författaren att den transparens som tidigare funnits inom 
verksamheten i kommunalförvaltningsform försvinner och blir lidande. Vi upplevde 
själva att det var svårt att få tag på handlingar när vi begärde ut överlåtelseavtalen hos 
de kommunala bolagen. De hade inte koll på handlingarna och istället hänvisades vi 
till kommunerna. Våra upplevelser kan inte generalisera hur det ser ut i hela landet, 
men det ger ändå någon slags fingervisning eftersom det förstärker det påstående som 
finns i artikeln om att demokratiprocessen blir lidande. De kommunala bolagen 
ansvarar trots allt för kommunala angelägenheter och vi tycker därför att de borde 
vara enkelt att som privatperson begära ut allmänna handlingar.  

En allmän va-anläggning får enligt LAV inte försvåra ändamålsenlig bebyggelse och 
planläggning. Anläggningen ska också drivas så att krav uppfylls med hänsyn till skydd 
för hälsa och miljö. Är inte anläggningarna säkrade med rättigheter kan det definitivt 
försvåra en lämplig planläggning och ändamålsenlig bebyggelse. Man bör också kunna 
anta att rättigheter kan krävas med hänsyn till skydd för hälsa och miljö, eftersom ifall 
en ledning skadas kan det få konsekvenser för hälsa och miljö.  

I undersökningen uppger nio av tio bolag att det finns ledningar som saknar 
rättigheter inom kommunen. Resultatet kan inte på något sätt generalisera hur det ser 
ut i hela landet, men eftersom spridningen är stor geografiskt på de tio studerade 
fallen bör man kunna anta att oskyddade vatten- och avloppsledningar förekommer 
även inom andra kommuner. Det finns tidigare uppsatser om det här ämnet, bl.a. i 

206 Gustafsson (2002). Public water utilities and privatisation in Sweden 
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Ledningsrätt och servitut för kommunala va-anläggningar – Fallstudie i Nacka 
kommun207, där en inventering av ledningarna i kommunen visar att hälften av 
ledningarna saknar rättigheter.  

Att flera av de kommunala bolag som ingick i denna studie innehar ledningar som de 
egentligen inte har några rättigheter för är till viss del oroväckande. Den 
uppfattningen vi fått efter intervjusamtalen är också att en övervägande del faktiskt 
inte upplever det här som ett problem. Kanske för att man inte riktigt upplevt de 
konsekvenser som skulle kunna uppstå eller för att det saknas en medvetenhet kring 
de problem som idag redan finns. För om det finns ledningar som saknar rättigheter, 
vet man då exakt vart de är belägna? En vatten- och avloppsledning som är förlagd 
nere i marken är ganska svår att upptäcka om man inte har vetskap om den, och 
kanske borde det i de fallen anses vara extra viktigt att säkra upp ledningar förlagda i 
marken med en rättighet.  

Även om man ser till det faktum att överlåtelserna som ingår i studien inte är helt 
giltiga juridiskt, så kanske inte några direkta problem uppkommer p.g.a. av 
överlåtelsens ogiltighet. Det kommunala bolaget och kommunen är trots allt båda en 
del av kommunen eftersom det kommunala bolaget enligt LAV mer eller mindre 
måste stå under kommunalt inflytande. Ändå har det tidigare förkommit att vatten- 
och avloppsverksamheten inom en kommun bolagiserats och helt övergått till privat 
regi. Dagens lag om allmänna vattentjänster medger inte att en allmän vatten- och 
avloppsanläggning drivs utan kommunalt inflytande, men det finns inget som säger att 
det i framtiden kan komma att förändras. Huvudman för en allmän vatten- och 
avloppsanläggning är ägaren till anläggningen och om inte det kommunala bolaget 
äger samtliga ledningar som ingår är också huvudmannaskapet något som kan 
ifrågasättas. 

Att en överlåtelse är giltig borde ligga i både kommunens och det kommunala 
bolagets intresse. Stora summor pengar ingår i flera av överlåtelserna och det borde 
kanske därför anses vara viktigt för de kommunala bolagen att överlåtelserna håller 
rättsligt och att de innehar rättigheterna till de anläggningar som de köpt. Att 
rättigheterna överförs borde också stå i kommunens intresse eftersom det kan 
försvåra för kommunen om de vill sälja kommunala fastigheter som har ledningar 
inom fastigheten som saknar rättigheter och utgör fastighetstillbehör. Känner köparen 
eller kommunen inte till ledningarna finns risk att det t.ex. planeras för bebyggelse på 
ställen som inte går att bygga på. Eftersom det inte går att nyttja mark gratis kan det 
kommunala bolaget eventuellt bli ersättningsskyldigt när ledningarna upptäcks. Det 
kan också bli problematiskt eftersom den nya fastighetsägaren nu äger 
fastighetstillbehören och överlåtelsen av ledningarna som skett mellan kommunen och 
bolaget inte har sakrättslig verkan mot tredje man. Betyder det då att det kommunala 
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bolaget måste köpa ledningarna igen? Formellt sätt äger faktiskt den nya köparen av 
en kommunal fastighet ledningarna eftersom de utgjort fastighetstillbehör vid köpet.  

Sedan 2004 har det nästan skett en fördubbling över kommuner som har bolagiserat 
sin vatten- och avloppsverksamhet. Ifall trenden håller i sig är svårt att säga och vi 
tycker att de ska bli intressant att se. Om man i framtiden hanterar överlåtelserna på 
rätt sätt tror vi att ett mer hållbart samhälle kan skapas, där kommunala bolag har full 
äganderätt och rättighetsupplåtelser på samtliga ledningar. Utan tillgång till rent vatten 
och avlopp skulle samhällsutvecklingen snabbt stanna av. Samhället är beroende av att 
de allmänna vattentjänsterna fungerar för att uppfylla de krav som finns på hälsa och 
miljö. Utan rättigheter på ledningarna som tillhör vatten- och avloppsverksamheten 
finns risken att kraven inte går att uppfylla.  

9.1 Hållbar utveckling 
Samhället som byggs upp idag bör främja en god samhällsutveckling med en 
långsiktigt hållbar miljö för människor i dagens samhälle och för många generationer 
framöver. Samhällsplanering har funnits sedan en lång tid tillbaka och det kan därför 
tyckas anmärkningsvärt hur dåligt skött planeringen för allmänna vatten- och 
avloppsledningar är. Trots allt handlar det om kommuner och kommunala bolag som 
har ett ansvar för en angelägenhet av allmänt intresse. Om man i framtiden hanterar 
överlåtelser av kommunal vatten- och avloppsverksamhet på rätt sätt tror vi att ett 
mer hållbart samhälle kan skapas, där kommunala bolag har full äganderätt och 
rättighetsupplåtelser på samtliga ledningar. För att skapa ett hållbart samhälle krävs att 
hänsyn tas till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Utan tillgång till rent 
vatten och avlopp skulle samhällsutvecklingen snabbt stanna av. Samhället är 
beroende av att de allmänna vattentjänsterna fungerar för att uppfylla de krav som 
finns på hälsa och miljö. Utan rättigheter på ledningarna som tillhör vatten- och 
avloppsverksamheten finns risk för att kraven inte går att uppfylla. 

9.2 Framtida studier 
Få rättsfall finns inom området och förslag på framtida studier skulle kunna vara att 
utreda vilka slags problem som har uppstått för att ledningar saknat rättigheter. 
Förslag kan också vara att utreda varför rättigheter är så dåligt reglerat vid överlåtelser 
av verksamhet och hur kommuner och kommunala bolag resonerar kring det.   

Eftersom det skett en fördubbling av bolagiserade kommunala vatten- och 
avloppsverksamheter skulle det också vara intressant är att ta reda på vad ökningen 
beror på.  
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A. Intervju/enkätfrågor 
 

1. Vad hade ni för rättigheter inom kommunen innan överlåtelsen? 

2. Fanns det innan överlåtelsen ledningar som saknade rättighetsupplåtelse? 

3. Vid överlåtelsen - ansöktes om förrättning för att ta över rättigheterna till 

ledningarna från kommunen? 

4. Vem får rättigheter till nybildade ledningar inom kommunen 

5. Vad har ni idag för rättigheter på ledningarna inom kommunen idag? 

6. Finns det idag ledningar som saknar rättigheter? 
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B. Tabell bolagisering 
Kommun Hemsida Bolagisering ägt rum 

Upplands Väsby kommun http://www.upplandsvasby.se Nej 

Vallentuna kommun http://www.vallentuna.se Ja 

Österåkers kommun http://www.osteraker.se Ja 

Värmdö kommun http://www.varmdo.se Nej 

Järfälla kommun http://www.jarfalla.se Nej 

Ekerö kommun http://www.ekero.se Ja 

Huddinge kommun http://www.huddinge.se Ja 

Botkyrka kommun http://www.botkyrka.se Nej 

Salems kommun http://www.salem.se Nej 

Haninge kommun http://www.haninge.se Nej 

Tyresö kommun http://www.tyreso.se Nej 

Upplands-Bro kommun http://www.upplands-bro.se Nej  

Nykvarns kommun http://www.nykvarn.se Nej 

Täby kommun http://www.taby.se Nej 

Danderyds kommun http://www.danderyd.se Nej 

Sollentuna kommun http://www.sollentuna.se Ja 

Stockholms stad http://www.stockholm.se Ja  

Södertälje kommun http://www.sodertalje.se Ja 

Nacka kommun http://www.nacka.se Nej 

Sundbybergs stad http://www.sundbyberg.se Nej 

Solna stad http://www.solna.se Ja 

Lidingö stad http://www.lidingo.se Nej 

Vaxholms stad http://www.vaxholm.se Ja  

Norrtälje kommun http://www.norrtalje.se Nej 

Sigtuna kommun http://www.sigtuna.se Ja  

Nynäshamns kommun http://www.nynashamn.se Nej 

Håbo kommun http://www.habo.se Nej 

Älvkarleby kommun http://www.alvkarleby.se Ja 

Knivsta kommun http://www.knivsta.se Ja 

Heby kommun http://www.heby.se Nej 

Tierps kommun http://www.tierp.se Nej 
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Uppsala kommun http://www.uppsala.se Ja 

Enköpings kommun http://www.enkoping.se Nej 

Östhammars kommun http://www.osthammar.se Nej 

Vingåkers kommun http://www.vingaker.se Ja 

Gnesta kommun http://www.gnesta.se Nej 

Nyköpings kommun http://www.nykoping.se Nej 

Oxelösunds kommun http://www.oxelosund.se Ja 

Flens kommun http://www.flen.se Ja 

Katrineholms kommun http://www.katrineholm.se Ja 

Eskilstuna kommun http://eskilstuna.se/ Ja 

Strängnäs kommun http://www.strangnas.se Ja 

Trosa kommun http://www.trosa.se Nej 

Ödeshögs kommun http://www.odeshog.se Nej 

Ydre kommun http://www.ydre.se Nej 

Kinda kommun http://www.kinda.se Nej 

Boxholms kommun http://www.boxholm.se Ja 

Åtvidabergs kommun http://www.atvidaberg.se Ja 

Finspångs kommun http://www.finspang.se Nej 

Valdemarsviks kommun http://www.valdemarsvik.se Nej 

Linköpings kommun http://www.linkoping.se Nej 

Norrköpings kommun http://www.norrkoping.se Ja 

Söderköpings kommun http://www.soderkoping.se Nej 

Motala kommun http://www.motala.se Nej 

Vadstena kommun http://www.vadstena.se Nej 

Mjölby kommun http://www.mjolby.se Nej 

Aneby kommun http://www.aneby.se Ja  

Gnosjö kommun http://www.gnosjo.se Nej 

Mullsjö kommun http://www.mullsjo.se Ja 

Habo kommun http://www.habokommun.se Nej 

Gislaveds kommun http://www.gislaved.se Nej 

Vaggeryds kommun http://www.vaggeryd.se Nej 

Jönköpings kommun http://www.jonkoping.se Nej 

Nässjö kommun http://www.nassjo.se Ja  

Värnamo kommun http://www.varnamo.se Nej 
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Sävsjö kommun http://www.savsjo.se Nej 

Vetlanda kommun http://www.vetlanda.se Ja 

Eksjö kommun http://www.eksjo.se Ja  

Tranås kommun http://www.tranas.se Nej 

Uppvidinge kommun http://www.uppvidinge.se Nej 

Lessebo kommun http://www.lessebo.se Nej 

Tingsryds kommun http://www.tingsryd.se Nej 

Alvesta kommun http://www.alvesta.se Nej 

Älmhults kommun http://www.almhult.se Nej 

Markaryds kommun http://www.markaryd.se Nej 

Växjö kommun http://www.vaxjo.se Nej 

Ljungby kommun http://www.ljungby.se Nej 

Högsby kommun http://www.hogsby.se Nej 

Torsås kommun http://www.torsas.se Nej 

Mörbylånga kommun http://www.morbylanga.se Nej 

Hultsfreds kommun http://www.hultsfred.se Nej 

Mönsterås kommun http://www.monsteras.se Nej 

Emmaboda kommun http://www.emmaboda.se Ja 

Kalmar kommun http://www.kalmar.se Ja 

Nybro kommun http://www.nybro.se Nej 

Oskarshamns kommun http://www.oskarshamn.se Nej 

Västerviks kommun http://www.vastervik.se Ja 

Vimmerby kommun http://www.vimmerby.se Ja 

Borgholms kommun http://www.borgholm.se Ja 

Region Gotland http://www.gotland.se Nej 

Olofströms kommun http://www.olofstrom.se Ja 

Karlskrona kommun http://www.karlskrona.se Nej 

Ronneby kommun http://www.ronneby.se Ja 

Karlshamns kommun http://www.karlshamn.se Nej 

Sölvesborgs kommun http://www.solvesborg.se Ja 

Svalövs kommun http://www.svalov.se Nej 

Staffanstorps kommun http://www.staffanstorp.se Nej 

Burlövs kommun http://www.burlov.se Nej 

Vellinge kommun http://www.vellinge.se Nej 
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Östra Göinge kommun http://www.ostragoinge.se Nej 

Örkelljunga kommun http://www.orkelljunga.se Nej 

Bjuvs kommun http://www.bjuv.se Ja  

Kävlinge kommun http://www.kavlinge.se Nej 

Lomma kommun http://www.lomma.se Nej 

Svedala kommun http://www.svedala.se Nej 

Skurups kommun http://www.skurup.se Nej 

Sjöbo kommun http://www.sjobo.se Nej 

Hörby kommun http://www.horby.se Nej 

Höörs kommun http://www.hoor.se Nej 

Tomelilla kommun http://www.tomelilla.se Nej 

Bromölla kommun http://www.bromolla.se Ja  

Osby kommun http://www.osby.se Nej 

Perstorps kommun http://www.perstorp.se Nej 

Klippans kommun http://www.klippan.se Nej 

Åstorps kommun http://www.astorp.se Nej 

Båstads kommun http://www.bastad.se Nej 

Malmö stad http://www.malmo.se Nej 

Lunds kommun http://www.lund.se Nej 

Landskrona stad http://www.landskrona.se Nej 

Helsingborgs stad http://www.helsingborg.se Nej 

Höganäs kommun http://www.hoganas.se Nej 

Eslövs kommun http://www.eslov.se Nej 

Ystads kommun http://www.ystad.se Nej 

Trelleborgs kommun http://www.trelleborg.se Nej 

Kristianstads kommun http://www.kristianstad.se Nej 

Simrishamns kommun http://www.simrishamn.se Nej 

Ängelholms kommun http://www.engelholm.se Nej 

Hässleholms kommun http://www.hassleholm.se Ja 

Hylte kommun http://www.hylte.se Nej 

Halmstads kommun http://www.halmstad.se Nej 

Laholms kommun http://www.laholm.se Nej 

Falkenbergs kommun http://www.falkenberg.se Ja 

Varbergs kommun http://www.varberg.se Ja 
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Kungsbacka kommun http://www.kungsbacka.se Nej 

Härryda kommun http://www.harryda.se Nej 

Partille kommun http://www.partille.se Nej 

Öckerö kommun http://www.ockero.se Nej 

Stenungsunds kommun http://www.stenungsund.se Nej 

Tjörns kommun http://www.tjorn.se Nej 

Orust kommun http://www.orust.se Nej 

Sotenäs kommun http://www.sotenas.se Nej 

Munkedals kommun http://www.munkedal.se Ja 

Tanums kommun http://www.tanum.se Nej 

Dals-Eds kommun http://www.dalsed.se Nej 

Färgelanda kommun http://www.fargelanda.se Ja 

Ale kommun http://www.ale.se Nej 

Lerums kommun http://www.lerum.se Nej 

Vårgårda kommun http://www.vargarda.se Nej 

Bollebygds kommun http://www.bollebygd.se Nej 

Grästorps kommun http://www.grastorp.se Nej 

Essunga kommun http://www.essunga.se Nej 

Karlsborgs kommun http://www.karlsborg.se Nej 

Gullspångs kommun http://www.gullspang.se Nej 

Tranemo kommun http://www.tranemo.se Nej 

Bengtsfors kommun http://www.bengtsfors.se Nej 

Melleruds kommun http://www.mellerud.se Nej 

Lilla Edets kommun http://www.lillaedet.se Nej 

Marks kommun http://www.mark.se Nej 

Svenljunga kommun http://www.svenljunga.se Nej 

Herrljunga kommun http://www.herrljunga.se Ja  

Vara kommun http://www.vara.se Nej 

Götene kommun http://www.gotene.se Ja 

Tibro kommun http://www.tibro.se Nej 

Töreboda kommun http://www.toreboda.se Nej 

Göteborgs stad http://www.goteborg.se Nej 

Mölndals stad http://www.molndal.se Nej 

Kungälvs kommun http://www.kungalv.se Nej 
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Lysekils kommun http://www.lysekil.se Ja 

Uddevalla kommun http://www.uddevalla.se Ja 

Strömstads kommun http://www.stromstad.se Nej 

Vänersborgs kommun http://www.vanersborg.se Nej 

Trollhättans stad http://www.trollhattan.se Ja 

Alingsås kommun http://www.alingsas.se Nej 

Borås stad http://www.boras.se Ja 

Ulricehamns kommun http://www.ulricehamn.se Ja 

Åmåls kommun http://www.amal.se Nej 

Mariestads kommun http://www.mariestad.se Nej 

Lidköpings kommun http://www.lidkoping.se Nej 

Skara kommun http://www.skara.se Nej 

Skövde kommun http://www.skovde.se Nej 

Hjo kommun http://www.hjo.se Nej 

Tidaholms kommun http://www.tidaholm.se Nej 

Falköpings kommun http://www.falkoping.se Nej 

Kils kommun http://www.kil.se Nej 

Eda kommun http://www.eda.se Nej 

Torsby kommun http://www.torsby.se Nej 

Storfors kommun http://www.storfors.se Nej 

Hammarö kommun http://www.hammaro.se Nej 

Munkfors kommun http://www.munkfors.se Nej 

Forshaga kommun http://www.forshaga.se Nej 

Grums kommun http://www.grums.se Nej 

Årjängs kommun http://www.arjang.se Nej 

Sunne kommun http://www.sunne.se Nej 

Karlstads kommun http://www.karlstad.se Nej 

Kristinehamns kommun http://www.kristinehamn.se Nej 

Filipstads kommun http://www.filipstad.se Nej 

Hagfors kommun http://www.hagfors.se Nej 

Arvika kommun http://www.arvika.se Ja 

Säffle kommun http://www.saffle.se Nej 

Lekebergs kommun http://www.lekeberg.se Nej 

Laxå kommun http://www.laxa.se Ja 
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Hallsbergs kommun http://www.hallsberg.se Nej 

Degerfors kommun http://www.degerfors.se Nej 

Hällefors kommun http://www.hellefors.se Nej 

Ljusnarsbergs kommun http://www.ljusnarsberg.se Nej 

Örebro kommun http://www.orebro.se Nej 

Kumla kommun http://www.kumla.se Nej 

Askersunds kommun http://www.askersund.se Nej 

Karlskoga kommun http://www.karlskoga.se Ja 

Nora kommun http://www.nora.se Nej 

Lindesbergs kommun http://www.lindesberg.se Nej 

Skinnskattebergs kommun http://www.skinnskatteberg.se Nej 

Surahammars kommun http://www.surahammar.se Ja 

Kungsörs kommun http://www.kungsor.se Nej 

Hallstahammars kommun http://www.hallstahammar.se Nej 

Norbergs kommun http://www.norberg.se Nej 

Västerås stad http://www.vasteras.se Ja 

Sala kommun http://www.sala.se Nej 

Fagersta kommun http://www.fagersta.se Nej 

Köpings kommun http://www.koping.se Nej 

Arboga kommun http://www.arboga.se Nej 

Vansbro kommun http://www.vansbro.se Ja 

Malung-Sälens kommun http://www.malung-salen.se Ja 

Gagnefs kommun http://www.gagnef.se Ja 

Leksands kommun http://www.leksand.se Ja 

Rättviks kommun http://www.rattvik.se Ja 

Orsa kommun http://www.orsa.se Ja 

Älvdalens kommun http://www.alvdalen.se Ja 

Smedjebackens kommun http://www.smedjebacken.se Ja 

Mora kommun http://www.mora.se Ja 

Falu kommun http://www.falun.se Nej 

Borlänge kommun http://www.borlange.se Ja 

Säters kommun http://www.sater.se Nej 

Hedemora kommun http://www.hedemora.se Ja 

Avesta kommun http://www.avesta.se Nej 
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Ludvika kommun http://www.ludvika.se Nej 

Ockelbo kommun http://www.ockelbo.se Ja 

Hofors kommun http://www.hofors.se Ja 

Ovanåkers kommun http://www.ovanaker.se Nej 

Nordanstigs kommun http://www.nordanstig.se Nej 

Ljusdals kommun http://www.ljusdal.se Nej 

Gävle kommun http://www.gavle.se Ja 

Sandvikens kommun http://www.sandviken.se Ja 

Söderhamns kommun http://www.soderhamn.se Ja 

Bollnäs kommun http://www.bollnas.se Nej 

Hudiksvalls kommun http://www.hudiksvall.se Nej 

Ånge kommun http://www.ange.se Nej 

Timrå kommun http://www.timra.se Ja 

Härnösands kommun http://www.harnosand.se Ja 

Sundsvalls kommun http://www.sundsvall.se Ja 

Kramfors kommun http://www.kramfors.se Nej 

Sollefteå kommun http://www.solleftea.se Nej 

Örnsköldsviks kommun http://www.ornskoldsvik.se Ja 

Ragunda kommun http://www.ragunda.se Nej 

Bräcke kommun http://www.bracke.se Nej 

Krokoms kommun http://www.krokom.se Nej 

Strömsunds kommun http://www.stromsund.se Nej 

Åre kommun http://www.are.se Nej 

Bergs kommun http://www.berg.se Nej 

Härjedalens kommun http://www.herjedalen.se Nej 

Östersunds kommun http://www.ostersund.se Nej 

Nordmalings kommun http://www.nordmaling.se Nej 

Bjurholms kommun http://www.bjurholm.se Nej 

Vindelns kommun http://www.vindeln.se Nej 

Robertsfors kommun http://www.robertsfors.se Nej 

Norsjö kommun http://www.norsjo.se Nej 

Malå kommun http://www.mala.se Nej 

Storumans kommun http://www.storuman.se Nej 

Sorsele kommun http://www.sorsele.se Nej 
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Dorotea kommun http://www.dorotea.se Nej 

Vännäs kommun http://www.vannas.se Nej 

Vilhelmina kommun http://www.vilhelmina.se Nej 

Åsele kommun http://www.asele.se Nej 

Umeå kommun http://www.umea.se Ja 

Lycksele kommun http://www.lycksele.se Nej 

Skellefteå kommun http://www.skelleftea.se Nej 

Arvidsjaurs kommun http://www.arvidsjaur.se Nej 

Arjeplogs kommun http://www.arjeplog.se Nej 

Jokkmokks kommun http://www.jokkmokk.se Nej 

Överkalix kommun http://www.overkalix.se Nej 

Kalix kommun http://www.kalix.se Nej 

Övertorneå kommun http://www.overtornea.se Nej 

Pajala kommun http://www.pajala.se Nej 

Gällivare kommun http://www.gellivare.se Nej 

Älvsbyns kommun http://www.alvsbyn.se Ja 

Luleå kommun http://www.lulea.se Nej 

Piteå kommun http://www.pitea.se Ja  

Bodens kommun http://www.boden.se Nej 

Haparanda stad http://www.haparanda.se Nej 

Kiruna kommun http://www.kommun.kiruna.se Nej 
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