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2020-09-26 

Lantmätare Svante Bäckström 
 
 

 
Skrivelse med yttrande i ärende U 18215 
 

Undertecknade sakägare inlämnar detta yttrande till lantmäteriet i ärende U 18215. 

Köpings kommun/VME har ansökt om ledningsrätt enligt 6 § ledningsrättslagen. 
 
Av regeringsformen RF 1 kap 1, 9 § följer att förvaltningsmyndighet och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Den objektivitetsprincip som här fastslås innebär att förvaltningsmyndigheten i sin 
verksamhet inte får låta sig vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose och 

inte heller grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt 
författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende, i detta fall ansökan om ledningsrätt. 
 

Enligt myndighetsförordningen 2007:515 ansvarar en myndighets ledning inför regeringen för 
verksamheten och den ska se till att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt. Av 
förvaltningslagen 2017:900, § 5. 2 st framgår att en myndighet i sin verksamhet ska vara sakliga och 

opartiska. Det är givetvis av högsta vikt att myndigheterna säkerställer att de vid sin 
ärendehandläggning följer förvaltningslagens bestämmelser om grunderna för god förvaltning, 
inbegripet kraven i fråga om saklighet och opartiskhet samt beaktar allas likhet inför lagen. 

 
En förvaltningsmyndighet, i detta fall lantmäteriet har en grundlagsskyddad självständighet enligt 12 
kap, 2 § regeringsformen (RF) vilket innebär att ingen myndighet, i detta ärende Köpings kommun, 
får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 

myndighetsutövning mot enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. 
Förvaltningsmyndighet, i detta fall lantmäteriet får sålunda inte låta sig påverkas av en önskan att 
gynna eller missgynna vissa enskilda intressen. Tjänsteman får inte agera hur som helst i sin 

tjänsteutövning kan utgöra tjänstefel enligt 20:1 brottsbalken. 
 
I detta ärende har VME/kommunen överhuvudtaget inte genomfört någon fullständig fysisk 

besiktning på plats inom Norrmälarstrand för att se naturens begränsningar då området till stor del 
består av urberg som är 2 miljoner år gammalt utan med få undantag helt förlitat sig på kartor som 
inte är förenliga med områdets faktiska utseende. Vid ett tillfälle begick tjänstemännen från VME 

olaga intrång på privat mark utan tillåtelse vilket utgör ett brott enligt brottsbalken. 
 
Av utskickat underlag till lantmäteriförrättning saknas i huvudsak en fullständig konsekvens- 

beskrivning av ledningsrättsprojektet för de som berörs av projektet. Avsaknaden av 
konsekvensbeskrivning kan vi som sakägare inte uppfatta på annat sätt än att VME/ Köpings kommun 
helt struntar i vilka konsekvenser det får för fastighetsägarna och alla inom Norrmälarstrand och visar 

att man avser att genomföra projektet oaktat konsekvenserna för de berörda ifråga. Här visar 
VME/Köpings kommun tydligt att det enda språk man talar är maktspråk. 
 

Av anteckning vid fältbesiktning och inventering 2020-02-03 i ärendenummer U 18215 står i 
lantmäteriets generella noteringar att ledningsrätten i huvudsak hamnar i vägmark som är 
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grusbelagda och i de flesta fall i bra skick där det finns nyligen nedlagd fiber att ta hänsyn till. Vi 
sakägare konstaterar att researchen från såväl den sökande och lantmäteriet endast gjorts mycket 
ytligt utan helhetsperspektiv. Vi sakägare noterar att uppgifter om att det i flera av dessa vägar finns 

nedlagda sjövattenledningar, dricksvattenledningar, elledningar vilka riskerar att bli förstörda vid 
ledningsgrävning oaktat gällande strikta skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen. Vi sakägare 
konstaterar att någon som helst konsekvensbeskrivning av ansökan om ledningsdragning 

överhuvudtaget inte finns redovisat av sökanden, Det är bland annat ett ovillkorligt krav för varje 
statlig offentlig utredning, att alltid redovisa en konsekvensbeskrivning av vad förslaget får för 
innebörd för de berörda. 

 
Konsekvensbeskrivning innebär en arbetsprocess som integreras i planerna på övergripande nivå 
eller projektnivå. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är lagreglerade och grundas på EU-direktiv. 

Utifrån denna lagreglering och avsaknaden av konsekvensbeskrivning är sökandens ansökan inte 
komplett i ärende U 18215, varför vi sakägare yrkar att lantmäteriet i enlighet med gällande rätt 
ålägger sökanden att inkomma med en fullständig komplettering så att en konsekvensbeskrivning 

enligt regeringsformen i fråga föreligger och tillställs samtliga sakägare innan pågående lantmäteri- 
förrättning överhuvudtaget fortsätter. 
 

Av mail från Dennis Fasth, sökande till lantmäteriet framgår att sökanden ”anger att Fasth som 
VA-ingenjör skulle boka lokal för sammanträde den 28 eller 29 maj 2020 men undrar om det kanske 
är för lite för tidigt med tanke på influensan och medelåldern vid förra mötet och om det finns något 

alternativ än stormöte, kan det ske brevledes eller över internet?”. För oss som sakägare blir det 
väldigt tydligt att det är sökanden, dvs Köpings kommun som ansvarar för lantmäteriförrättningens 
genomförande. Enligt regeringsformen 1 kap 9 §, myndighetsförordningen 2007:515, 
förvaltningslagen 2017:900, § 5, 2 st, är det ju Lantmäteriet som har hela ansvaret för att 

förrättningen genomförs, med saklighet och opartiskhet, och allas likhet inför lagen. 

Vi sakägare konstaterar att det är sökandens förslag om förrättningssammanträde via internet som 
lantmäteriet helt följer och sedan motiverar detta till lantmäterimyndighetens beslut om att inga 
fysiska möten med mer än 20 deltagare får ske trots folkhälsomyndighetens rekommendation om 50 

st. Vår upplevelse som sakägare, är att det är den sökande som bestämmer och driver Lantmäteriets 
agerande. Därmed agerar Lantmäteriet  inte som en självständig förvaltningsmyndighet i enlighet 
med regeringsformen. Vi som sakägare får endast uppleva detta från åskådarläktaren genom denna 

digitala lantmäteriförrättning 2020-08-27 där flera av oss inte ha digitala förutsättningar att delta och 

tillerkännas allas likhet inför lagen som vår regeringsform anger. 

Vi sakägare konstaterar vidare att sökande istället för lantmäteriet bokat lokal till den inledande 
lantmäteriförrättningen 2019-04-05. Noterbart är att mail mellan Svante Bäckström lantmäteriet 

daterad 2019-02-05 där sökanden säger sig inte ha någon lista på arrendatorer samt en uppmaning 
från lantmätaren till sökanden att ta fram sakägarna ifråga i ärendet. Ansvaret för att ta fram 
underlag för vilka som berörs av lantmäteriförrättning åvilar enligt lagen lantmätaren varför vi 

ifrågasätter sakligheten och opartiskheten, dvs objektiviteten från lantmäteriets sida. 
 
I mail 2019-04-26 mellan Svante Bäckström, lantmätare, och Dennis Fasth, sökanden, framgår att 

lantmäteriets uppfattning är att “frågan om byggvägar och körvägar bäst löses av entreprenör under 
byggtid, om det behöver uppföras nya vägar om man inte kommer överens med markägarna så kan 
det tas med i ledningsrätten men detta bör lämpligen hållas utanför förrättningen”. Att 

konsekvenserna för de berörda, enligt lantmätaren bör hållas utanför förrättningen, reser frågan om 
lantmätarens saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen. 
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Vi sakägare ifrågasätter bestämt varför inte en konsekvensbeskrivning, med hänvisning till EU-rätten 
och den lagstiftning kring skyldighet att upprätta konsekvensbeskrivningar, helt lyser med sin 
frånvaro i ansökan om ledningsrätt, trots regler om framkomlighet i plan-och bygglagen (PBL). 

 
Vi yrkar att en fullständig redovisning om hur framkomligheten ska lösas då vissa vägar t ex.inom 
Stäudd, endast har en bredd på 2,5 m med omkringliggande tomter på ömse sida mot bakgrund av 

att sökanden hävdar en arbetsbredd på 8 – 16 m som en del av en fullständig konsekvensbeskrivning. 
Boende och besökande ska ovillkorligen ha full framkomlighet till samtliga fastigheter inom 
Norrmälarstrand vilket vi yrkar att lantmäteriet i ett framtida lantmäteribeslut ålägger sökanden att 

tillse. Vi sakägare konstaterar med de brister som vi redovisar i denna vår skrivelse, att det sökta 
ledningsprojektet inte är genomförbart och därför inte ska godkännas av lantmäteriet utan avslås. 
 

I mail 2020-03-20 mellan Dennis Fasth, sökande, och Svante Bäckström, lantmätare, “efterfrågar 
sökanden hur det har gått med lantmäteriets värderingsarbete och framhåller att det vore bra om 
sökanden kunde få det senast nästa vecka så att vi hinner presentera det för vår styrelse i VME och få 

det godkänt”. Vi sakägare konstaterar återigen att vi styrks i vår bestämda uppfattning att sökanden 
påverkar och driver lantmäteriet framför sig i detta ärende trots att lantmäteriet enligt 
regeringsformen ska vara en självständig förvaltningsmyndighet som inte får låta sig påverkas av 

andra myndigheter som i detta fall Köpings kommun. Vi konstaterar att det är kommunens intressen 
som lantmäteriet företräder i detta ärende, dvs inte oss enskilda utifrån § 6 ledningsrättslagen, dvs i 
strid mot regeringsformens kap 1 § 9 om allas likhet inför lagen. Varför ska VME´s styrelse ha tillgång 

till värderingsuppgifter i pågående ledningsrättsärende U 18215 och dessutom godkänna dessa 
uppgifter ? Var finns sakligheten och opartiskheten inför lagen i detta förfaringssätt ? 
 
Ett ytterligare exempel på vem som är lantmäteriets uppdragsgivare får vi i mail 2020-06-04 mellan 

Martina Henke lantmäteriet och Elin Granberg VME/kommunen där “lantmäteriet ställer frågan om 
det fortsatt är 25/6 som passar VME/kommunen bäst för återupptagen lantmäteriförrättning”. 
Lantmäteriet kallar på order och uppdrag av VME/kommunen till fortsatt lantmäteriförrättning den 

25/6. Allas likhet inför lagen med en tilltänkt lantmäteriförrättning 25/6, en tidpunkt där för många 
semestern redan börjat, liksom för sakägarna, tyder inte på att lantmäteriet lägger någon större vikt 
vid likhet inför lagen och visar endast på att lantmäteriet inte agerar som en självständig 

förvaltningsmyndighet enligt gällande lagstiftning. Objektiviteten och följsamheten till gällande 
lagstiftning med en rättsförlust för den enskilde åsidosätts flagrant av lantmäteriet vilket inte är 
acceptabelt. 

 
 
Köpings kommun/VME har ansökt om ledningsrätt enligt § 6 ledningsrättslagen. Ledningsrätt ska inte 

beviljas då ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av upplåtelsen ur 
allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas. Den ledande principen i 
ledningslagen är således de alternativ som vållar minst skada (prop 1973:157 s. 132). För 

Norrmälarstrand med 235 fastigheter handlar ansökt ledningsdragning om ett projekt om 
uppskattningsvis 100 mkr, upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) har ännu inte skett. 
 

I den allmänna lämplighetsprövningen och intresseavvägningen till skydd för såväl allmänna som 
enskilda intressen ska göras innan sökandens rätt att ta i anspråk ett utrymme för ledningsändamål. 
Lämplighetsprövningen innebär att lantmäteriet ska pröva om ändamålet med ledningsförrättningen 

lämpligen bör tillgodoses på annat sätt än det som sökanden begärt. Vid denna intresseavvägning 
som aktualiseras såväl vid olika alternativ som när endast en lösning står till buds, ska fördelarna vid 
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val av olika alternativ vägas mot de olägenheter från såväl allmän som enskild synpunkt. Om 
olägenheterna överväger, kan någon ledningsrättsupplåtelse inte ges. Vi sakägare liksom övriga 
fastighetsägare konstaterar att våra enskilda VA-lösningar i ett helhetsperspektiv innebär en säkrare, 

tryggare vatten- och avloppslösning än den som sökanden, Köpings kommun, avser att tvinga oss in i. 
Vi med enskilda borrade brunnar har bättre dricksvattenkvalite, större tillgång till till grundvatten 
från våra enskilda brunnar än kommunens stora vattentäkt enligt Statens Geologiska Undersökningar 

(SGU) i Uppsala mot bakgrund av de klimatförändringr vi sett de senaste åren. Våra 
avloppsanläggningar förorenar inte Mälarens vatten till skillnad mot kommunens avloppsreningsverk 
som bidrar till övergödningen i Mälaren med sitt utsläpp av ett ton fosfor årligen samt de 

kontinuerliga bräddningarna med orenat vatten direkt ut i Mälaren. Avloppsledningar på Mälarens 
botten med 160 meters båtar till Köpings hamn i närtid innebär en mycket stor risk för läckage och 
därmed en miljökatastrof liknande den vi sett på försommaren i massmedia kring Köpenhamns 

kommuns utsläpp av avloppsvatten direkt till de badande i Öresund trots att såväl EU:s 
avloppsdirektiv och  vattendirektiv som gäller för Öresund. 
 

Vid intresseavvägningen ska inte bara hänsyn tas till de ekonomiska olägenheterna utan också 
negativa konsekvenser på ideella värden. Ekonomiska olägenheter för ägare av upplåtande fastighet 
tar sig inte alltid uttryck i en minskning av fastighetens värde utan kan även bestå av arbete som 

sprängning i berg eller annat besvär eller obehag som fastighetsägare drabbas av. Ideella värden är 
exempelvis intresset för oss fastighetsägare vid NorrMälarstrand att kunna behålla våra fastigheter 
med endast pension som enda inkomst. Pensionen förväntas betala en ekonomisk utgift till 

VME/kommunen för detta 100 mkr projekt motsvarande 300 – 500 tkr per fastighet. Utöver detta 
tillkommer merkostnader i form av ledningsgrävning på egen tomt, sprängning m m uppskattat till 
mellan 50 -100 tkr på den egna tomten, se prop 1972:109, s 219 där exempel på ideella värden är 
just att få behålla sina egnahem, vare sig de är belägna i hyreshus eller egnahemsfastighet. Denna för 

de allra flesta betydande merkostnad och ekonomiska olägenhet utgör ett intrång i vår 
grundlagsfästa äganderätt till vår egendom och dess motsvarighet i EU-rätten samt i 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som Sverige ratificerat och förbundit sig att 

följa. 
 
VME/kommunen framhåller att nyttan med VA-ledningen är att försörja Norrmälarstrand med vatten 

och avloppslösningar och framhåller att kommunens översiktsplan medger att Norrmälarstrand är ett 
utvecklingsområde där kommunen vill se fler och större hus och där kommunen helt bortser från 
fastighetsägarnas åsikt om att behålla Norrmälarstrand som ett fritidshusområde och inte få det 

omvandlat till ett nytt villaområde som Malmön i Köping. 

Inom Norrmälarstrand ska 4 st pumphus uppföras i enlighet med ansökan. Vi sakägare utgår från att 
det finns beviljade bygglov för dessa, men vi har inte sett några beviljade bygglov. Vi sakägare 
emotser med vändande mail kopia på beviljade bygglov för dessa planerade pumphus. För såvitt inte 

bygglov föreligger för dessa pumphus ifrågasätter vi varför lantmäteriet upptagit denna 
lantmäteriförrättning i strid mot lantmäteriets egna interna regler i Handbok daterad 2020-07-01 
kring ledningslagen s. 114 och vi sakägare yrkar att pågående lantmäteriförrättning avbryts i 

avvaktan tills vi får kopia på beviljade bygglov. 
 
Av utskickat underlag inför lantmäteriförrättning 2019-04-05 resp 2020-08-27, framgår inte vem som 

ansvarar för dokumentation och besiktning av vägar och hus där sprängning kommer att ske och vem 
som ska betala kostnaderna för detta, samt hur samråd och dialog med sakägare och fastighetsägare 
kommer att genomföras. Av underlaget framgår inte heller vem inom VME/kommunen som ansvarar 
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gentemot sakägare och  fastighetsägare för hantering av eventuella skador i samband med 
ledningsdragning. Då vi sakägare och övriga fastighetsägare inte har någon som helst juridisk relation 
till den eller de entreprenörer som VME/ Köpings kommun avser ska utföra ledningsdragning, yrkar vi 

sakägare att det i lantmäteriförrättningsbeslutet framgår vem inom VME/kommunen som har det 
juridiska skadeståndsansvaret och som vi kan kontakta om skador uppstår, för undvikande att vi som 
sakägare och fastighetsägare bli hänvisad mellan entreprenör, VME/kommun, försäkringsbolag. 

 
Vi sakägare yrkar också att det i konsekvensbeskrivningen framgår hur sakägare och fastighetsägare 
som distansarbetar från Norrmälarstrand och som för sin inkomst är beroende av en 

fiberkommunikation som fungerar, kan garanteras att fiberkablarna ej skadas vid 
ledningsdragningen, samt att det i lantmäteribeslutet framgår att VME/kommunen åläggs att säkra 
så att denna olägenhet inte uppstår genom serviceavtal med en inställelsetid på max 2 tim med vite. 

 
Sammanfattningsvis anser vi sakägare att lantmäteriet i detta ärende U 18215 inte visat den saklighet 
och opartiskhet som regeringsformen, myndighetsförordningen respektive förvaltningslagen kräver 

av en självständig förvaltningsmyndighet.  Vi sakägare anser det mycket allvarligt mot bakgrund av 
allas likhet inför lagen, särskilt mot bakgrund av VME/kommunens förslag om fortsatt 
lantmäteriförrättning via internet som lantmäteriet sedan verkställde varvid flera sakägare led en 

rättsförlust i att inte kunna bevaka sina intressen enligt huvudregeln om fysiska möten enligt 
rättegångsbalken och fastighetsbildningslagen. De exempel som vi ger i vår skrivelse innebär att vi 
sakägare underkänner mötet 2020-08-27 såsom varande ett enligt gällande svensk rätt giltigt 

lantmäteriförrättningssammanträde. 
 
Konsekvensbeskrivning saknas helt vad gäller ansökan till ledningsprojektet och det är enligt vår 
bestämda uppfattning inte praktiskt genomförbart mot bakgrund av de givna förutsättningarna med 

vägbredd på 2,5 m, framkomlighet enligt plan-och bygglagen med tomter vardera sida av vägen då 
arbetsbredden ska vara 8 – 16 meter. 
 

Nyttan enligt § 6 ledningsrättslagen överstiger enligt vår uppfattning inte de olägenheter som 
ledningsdragningen innebär för samtliga sakägare och fastighetsägare vid Norrmälarstrand varför 
ansökan om ledningsdragning således inte ska beviljas. 

  
 
 

Vi sakägare yrkar följande: 
 
Yrkande att ansökan om ledningsdragning ska avslås då nyttan enligt  § 6 ledningsrättslagen inte 

överväger nackdelarna med förstörd landskapsmiljö, förändrad boendemiljö och en mycket negativ 
ingripande ekonomisk belastning för berörda sakägare och fastighetsägare till ingen nytta då 
nuvarande VA-lösningar är överlägsna de tilltänkta lösningarna. 

 
Yrkande att en fullständig konsekvensbeskrivning i enlighet med gällande rätt tillställs alla sakägare 
innan lantmäteriförrättningen överhuvudtaget fortsätter. 

 
Yrkande att det digitala förrättningsmötet 2020-08-27 rättsligt inte betraktas som ett 
förrättningssammanträde mot bakgrund av regeringsformens regler om saklighet och opartiskhet 

och allas likhet inför lagen. 
 



6(6) 

Yrkande om att beviljat bygglov för planerade pumphus omgående tillställs samtliga sakägare och 
försåvitt några bygglov inte föreligger är vårt alternativa yrkande att lantmäteriförrättningen ska tas 
om från början. 

 
Yrkande att det i lantmäteriförrättningsbeslut framgår att VME/kommunen som huvudman och 
juridiskt ansvarig inte kan friskriva sig från sitt ansvar enligt skadeståndslagen med strikt 

skadeståndsansvar såväl sakrättsligt som förmögenhetsrättsligt för alla eventuella skador som kan 
uppkomma genom planerad ledningsdragning och vem som är kontaktperson inom VME/kommunen 
för skador. 

 
Yrkande att lantmäteriet i lantmäteriförrättningsbeslutet ålägger VME/kommunen att samtliga vägar 
inom Norrmälarstrand som berörs av ledningsdragning ska vara fullt framkomliga för såväl 

utryckningsfordon enligt plan-och bygglagen liksom för övriga sakägare och fastighetsägare och 
besökande. 
 

Yrkande att det i lantmäteriförrättningsbeslutet framgår att dokumentation och besiktning av vägar 
och hus ska ske med sakägare/fastighetsägare före åtgärd och bekostas av sökanden VME/ Köpings 
kommun. 

 
Vi sakägare ifrågasätter med stöd av vilket lagrum som lantmäteriet delger värderingsuppgifter till 
VME´s styrelse för deras godkännande utifrån regeringsformens regler om saklighet och opartiskhet 

och allas likhet inför lagen? 
 
Vi sakägare förutsätter att lantmäteriet fortsättningsvis i ärendet U 18215 följer reglerna kring 
saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen. 

 
 
Norrmälarstrand 2020-09-26 

 
Sakägarna: 

 

 

Elisabeth Sandback, styrelsen St. Aspholmens 
Samfällighetsförening, Hofgården S:1 

Mathias Hellström, Stäholm 3:14 

Sofia Kumlin, Dåvö 1:2, 2:2 Richard Berndtsson, Nårrvåle 4 

Jan Isaksson, Dåvö 1:2, 2:2 Anders Olsson, Hofgården 1:8 

Gunnel Isaksson, Dåvö 1:2, 2:2 Roland Karlsson, Dåvö 1:6 

Anders Isaksson, Dåvö 1:2, 2:2 Bengt Säfström, Hogsta 2:14 

Fredrik Isaksson, Dåvö 1:2, 2:2 Christina Hofberg, Holmsta 1:9 

Kenneth Petterson,styrelsen Stäudds 
samfällighetsförening  

Per Gunnar Pettersson, Hofgården 1:7 

Kent Andersson, Dåvö 2:5  

  


