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Ärende Ledningsrätt V/A berörande Köping Dåvö 1:2 m.fl. 

 Kommun: Köping Län: Västmanland 

Bakgrund, 
förutsättningar 

Köpings kommun ansökte 2018 om ledningsrätt för förläggning av 
vatten- och avloppsledningar längs med norra mälarstranden mellan 
flertalet fritidsområden i Köpings kommun. Ledningarna planeras att 
huvudsakligen förläggas i vägmark, i vägbanan, men intrång i andra 
markslag förekommer också. Arbetsområdet är generellt 16 m brett 
varav ledningsrättsområdet är 8 meter brett för framtida drift men 
betydligt smalare på en del ställen för att inte gå in på tomtmark. 

På grund av att fritidsområden längs Mälarstranden inte har mer än en 
huvudväg in till områdena och att ledningsförläggningen delvis 
kommer ske i vägmark är det nödvändigt att tillfälliga vägar anläggs 
som kan nyttjas under anläggandet för att leda om eller förbi biltrafik. 

Denna värdering syftar till att bestämma ersättningen för väg till 
pumpstationer som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, 
tillfälliga vägar utanför ledningsrättsområdet. För tillfälliga vägar inom 
ledningsrättsområdet är bedömningen att ledningsintrånget ersätter 
denna marknadsvärdepåverkan och att ingen ytterligare ersättning 
utgår inom upplåtet ledningsutrymme. 

Värderingen grundar sig på uppgifter från fastighetsregistret, inklusive 
registerkartan, flygbilder och ledningshavaren. Fältbesiktning har 
genomförts av förrättningslantmätaren. Uppgifter har inte inhämtats 
från fastighetsägarna. Därför är det viktigt att fastighetsägarna ges 
möjlighet att komma med synpunkter på värderingen, för att kunna 
korrigera eventuella felaktiga antaganden. 

I värderingen förutsätts att Köpings kommun i rimligaste mån 
återställer marken efter att schaktningen är klar. 

Intrånget i skogsmark har värderats med hjälp av den förenklade 
skogsnormen som i sin tur bygger på 2018 års skogsnorm. Vid 
begränsade skogsintrång, som i detta fall, ger den förenklade normen 
en fullt godtagbar ersättning.  
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Som grund för ersättning vid större intrång i vägmark tillhörande 
samfällighetsföreningar ligger avtalet mellan REV och Svensk Energi. 

För att få fram ett värde för tomtmark har en ortsprisanalys av försåld, 
med fastigheten jämförbar, tomtmark i Köpings kommun gjorts. 
Aktuell statistik har hämtats från Real Estate, ett webbaserat 
ortprissystem som tillhandahålls Värderingsdata. Analysen har gjorts 
av fastigheter som kan anses vara representativa för det aktuella 
området. 

I de fall som ny ledningsrätt upplåts på fastighet redan belastad av 
annan ledningsrätt eller intrång av ringa omfattning, t ex kortare 
vägsträcka på tomtmark alternativt små intrång på tomtmark, utgår 
ersättning med stöd av rättsfallet NJA 2007 s. 695. Ny rättighet ersätts 
med 1 000 kr + 25%. 

Lagregler, 
värderings-
principer 

Upplåtelse av ledningsrätt regleras i LL. Enligt LL 13 § ska ersättning 
för mark som blir belastad av ledningsrätt bestämmas med stöd av reg-
lerna i ExL 4 kap.  

Ersättningen är av två slag: 

• Intrångsersättning ska utgå motsvarande marknadsvärdeminsk-
ningen på den berörda fastigheten med ett påslag om 25 %.  

• Uppkommer skada i övrigt ska även den ersättas, s.k. annan ersätt-
ning (ExL 4:1). 

Intrångsersättning Utgångspunkt i värdering av marknadsvärdeminskning är den 
pågående (tillåtna) markanvändningen. Grundprincipen i ExL är att 
den skadedrabbade ska försättas i samma ekonomiska situation som 
om någon expropriation inte hade inträffat. Ersättning ska bestämmas i 
pengar och utbetalas som ett engångsbelopp. 

Värdetidpunkt Värdetidpunkten är enligt praxis dagen för ersättningsbeslutet. Har till-
träde skett före denna dag, ska tillträdesdagen utgöra värdetidpunkt, 
om tillträdet grundar sig antingen på ett beslut eller på en överenskom-
melse. Värdetidpunkten för annan ersättning är alltid dagen för beslut.  

Värdena i detta utlåtande gäller för utlåtandets datum. Om beslut med-
delas senare, ska lantmäterimyndigheten ta ställning till om någon höj-
ning av prisläget skett och i förekommande fall justera beloppen med 
KPI. 

Värderings-
metoder 

Det finns många vedertagna metoder för att fastställa intrångsersätt-
ningen. De varierar främst beroende på den typ av mark som belastas, 
och redovisas under dessa respektive kategorier nedan: 

Intrång i 
Jordbruksmark 

Intrång i jordbruksmark gäller tillfälliga vägar under anläggandet och 
då bedöms en årsskada gå förlorad.  
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För värdering av ledningsintrång i jordbruksmark används 
Lantmäteriets rekommendation: 

• Ersättning för underjordiska ledningar i jordbruksmark (402-2012/1651) 

Som bygger på två tidigare, mera utförliga rapporter.1 I rekommendat-
ionen redovisas en förenklad metod för att beräkna ersättning för led-
ningsintrång av smala ledningar i jordbruksmark och betesmark. 
Produktionsområdet för jordbruksmark är Ss. 

För åkermark beräknas ersättning enligt följande: 

1. Fast belopp 
Vid intrång av underjordisk ledning med diameter mindre än 30 
cm betalas ett fast belopp på 500 kr per fastighet. (Tidigare ersatts i 
aktbilaga UT1 gällande ledningsrättsintrånget). 

2. Grödskada och försvårad brukning i samband med anläggandet 
Hur stor skada som uppstår är beroende dels av vilka grödor som 
odlas, dels när och hur anläggningsarbetet utförs. Ersätts med 1,50 
kr/m2. Det ska motsvara drygt den genomsnittliga bruttointäkten 
av de vanligaste grödorna. Den verkliga skadan beror på vilka 
grödor som odlas och när och hur anläggningsarbetena utförs.  

3. Framtida grödskada 
Ersätts med 0,75 kr/m2 vilket ska motsvara sammanlagt drygt en 
årsskada i framtida skador, ogrässpridning samt stenplockning etc. 

4. Ersättning för förlust av eventuella förväntningsvärden. 
Ej aktuellt då området ej bedöms vara utpekat i gällande 
översiktsplan. 

Några förväntningsvärden bedöms inte finnas där tillfälliga vägar ska 
anläggas och påverkas inte. Marken ska återställas till åkermark efter 
anläggandet men bedömningen görs att sättningar och packskador 
blir så stora att även ersättning för framtida skada ska ersättas enligt 
punkt 3 ovan. 

 

Pumpstationer För att få fram ett värde på jordbruksmark har skatteverkets 
riktvärdekarta granskats. J-nivån för området är 70, dvs 70 000 kr/ha. 
Då taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet ska värdet 
multipliceras med faktor 1,33 för att motsvara marknadsvärdet, vilket 
ger avrundat 95 000 kr/ha. En viss värdeutveckling sedan taxeringen 
gjordes till värdetidpunkten bedöms även finnas. Utifrån 
taxeringsuppgifter bedöms värdet av åkermark till 110 000 kr/ha.  
Om åkermark tas i anspråk fullt ut, t ex för anläggning av pumpstation 
eller en väg ersätts detta med fullt åkermarksvärde, 11 kr/m2.  

                                                
1LMV-rapport 1994:4, Ersättning för smala ledningar i jordbruksmark 
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Allmän platsmark 
inom detaljplan 

I det fall den allmänna platsen disponeras av dess huvudman och den 
ursprunglige fastighetsägaren därmed redan har fått den ersättning för 
upplåtelsen, som garanteras honom genom reglerna i 14 kap. 14 § PBL 
och 4 kap. 3 a § ExL, värderas marken utifrån det intrång som sker i den 
pågående markanvändningen. Intrångsersättning ska således betalas 
för den marknadsvärdeminskning som upplåtelsen medför. Allmän 
plats saknar i princip marknadsvärde. Någon annan markanvändning 
är inte möjlig och det finns inte heller några förväntningsvärden som 
det bör tas hänsyn till. Viss sträcka av ledningen är belägen inom 
byggnadsplaner, ledningen berör allmän platsmark som utgörs av 
vägmark och grönytor (park eller plantering och naturpark). 

Områden som 
redan belastas av 
rättigheter 
alternativt små 
intrång 

 

 

 

Det är vanligt att ledningsrätt upplåts i områden som redan belastas av 
andra rättigheter. Det kan vara andra ledningsrätter, servitut, eller 
vägrätt. För sådana områden har ersättning en gång betalats när den 
ursprungliga belastningen tillkom. Ytterligare belastning påverkar 
marknadsvärdet endast marginellt. 

I rättsfallet NJA 2007 s. 695 som gällde upplåtelse av två ledningsrätter 
för varsin optokabel som hade placerats på toppen av befintliga 
kraftledningsstolpar, fann HD att intrångsersättning skulle betalas för 
att den i målet berörda fastigheten hade belastats med nya rättigheter 
för ett nytt ändamål. HD anförde att ledningsrätterna typiskt sett ledde 
till ett ökat behov av att ta fastigheten i anspråk för underhållsåtgärder 
m.m., vilket innebar en ökad fysisk belastning på fastigheten genom att 
fastighetsägaren förorsakas besvär, merarbete och andra olägenheter 
som kommer att öka förvaltningskostnaderna.  

I det aktuella fallet kunde ersättningen enligt HD endast bestämmas 
godtyckligt. HD fann inte anledning att göra en annan bedömning än 
vad hovrätten, och fastställde ersättningen till 1 000 kr per ledningsrätt. 
HD:s utslag gällde jord- och skogsbruksfastigheter på landsbygden.  

Lantmäterimyndigheten anser att principerna är tillämpliga även på 
bostads- och industrifastigheter på landsbygden där marknadsvärdena 
är relativt låga. Marknadsvärdeminskningen kan därför beräknas till 
åtminstone 1 000 kronor i dylika fall, och efter påslag blir ersättningen 
därför 1 250 kr.  

Vid intrång av ringa omfattning eller vid liten eller ingen 
marknadsvärdeminskning, t ex små intrång i tomtmark eller i privat 
vägmark ersätts intrånget med detta belopp av ren skälighet. 

Om den bedömda markandsvärdeminskningen vid intrång inte når 
upp till summan enligt NJA 2007 s. 695 ersätts då intrånget med detta 
belopp, 1 000 kr plus 25 %, 1 250 kr. 
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Väg över Dåvö 1:5 Rätt till väg ska upplåtas inom ledningsrätten som kommer att belasta 
väg som tillhör Dåvö 1:5 och förvaltas av Bastvikens Ekonomiska 
förening. Någon anslutning enligt 42a§ AL är tyvärr inte möjlig 
eftersom någon gemensamhetsanläggning ej finns utan enbart en 
ekonomisk förening som ägare och förvaltar gemensam mark inom 
byggnadsplanen. VME behöver underhålla pumpstation C och har 
alltså en nytta av att använda befintlig väg över Dåvö 1:5. Lantmäteriet 
anser att det är rimligt att en liknande bedömning görs som vid 
anslutning dvs att pumpstationen betalar in sig i motsvarande andel i 
vägens tekniska nuvärde med stöd av Lantmäteriets PM från 2020 
”Värdering av gemensamhetsanläggningar”. 

Dåvö 1:5s värde gällande väg: 200 kr/kvm (grusväg med bra standard) 
* 750m * 4,5 m * 0,41 (Väg från 1974 i normalt skick)  = ca 270 000 kr.  

Bedömda andelar: 1400 tonkm/fritidsfastighet * 18 st (nyttjar väg från 
korsning till Lilla Sandviken) = 25 200 tonkm. 

Pumpstn: 500 tonkm motsvarar 2% eller ca 6 000 kr.  

 
Värdering            
  

Fastighet 

Upplåten sträcka för 

väg Markanvändning Typ av väg Beräkning 

Ersättning, 

kr 

Stäholm 3:14 640 m * 4,5 m bred  Befintlig åkerväg 

Ingår i ledningsrätt 
för väg från Stäholm 
ga:2 till Pumpstation 

A 

 
 

640 m*4,5 m *11 
kr/kvm*1,25 (Mark som ej 

kan nyttjas som åker 
framöver) 

 

39 600 

Sörvåle s:1 1250 m * 4,5 m bred 
Befintlig samfälld 

åkerväg 

Ingår i ledningsrätt 
för väg från Stäholm 
ga:2 till Pumpstation 

A 

 
1 250 kr (Ersättning enligt 
NJA 2007 s. 695) samfälld 
väg belastad av servitut till 

Naturreservat 
 
 

1 250 

Hogsta 2:14 420 m * 5 m bred Åkermark 
Tillfällig väg under 
anläggandet (a-b) 

 
420 m *5 m*2,25 

kr/kvm*1,25 
 
 

5 907 

Hogsta 2:13 30 m * 5 m bred Impediment mark 
Tillfällig väg under 
anläggandet (b-c) 

 
1 250 kr (Ersättning enligt 

NJA 2007 s. 695) 
 

1 250 

Dåvö 1:5 

45 m ny väg * 4,5 m 
bred 
540 m väg * 4,5 m bred 
 

Skogsmark inom Lr-
område 

Befintlig grusväg 

Ingår i ledningsrätt 
för väg från Dåvö  
ga:2 till Pumpstation 
C 

Skogsmark redan ersatt se 
UT1 

Se utredning ovan, del i 
anläggningens värde 

 

6 000 

Dåvö 1:6 160 m * 5m bred Åkermark 
Tillfällig väg under 
anläggandet (k-l) 

160 m *5 m*2,25 
kr/kvm*1,25 

2 250 

Dåvö 2:4 80 m * 5m bred Skogsmark/tomtmark  
Tillfällig väg under 
anläggandet (m-n) 80 m* 5 m*10 kr/kvm*1,25 

5 000 

Dåvö 2:5 
 

530 m * 5 m bred Åkermark 
Tillfällig väg under 
anläggandet (d-e) 

530 m *5 m*2,25 
kr/kvm*1,25 

7 453 
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Hovgården 1:6 110m * 5m bred Åkermark 
Tillfällig väg under 
anläggandet (o-p) 

110 m *5 m*2,25 
kr/kvm*1,25 

1 547 

Hovgården 1:9 
80 m * 5m bred samt 

120 m * 2 m bred 
Allmän plats mark väg 

Tillfällig väg under 
anläggandet (f-g, h-i) 

 
1 250 kr (Ersättning enligt 

NJA 2007 s. 695) 
1 250 

 
 
Sammanfattning Denna värdebedömning kommer tillsammans med aktbilga UT1 att 

ligga till grund för förskottsersättningen, den slutliga ersättningen 
regleras efter ledningens anläggande. 

 Ersättningsbelopp skall vid betalning vid senare tidpunkt än    
 värdetidpunkten jämkas med hänsyn till förändringar i prisläget 
 (KPI), och ränta enligt 5 § räntelagen skall utgå från beslutsdagen 
 till dess betalning sker, vilket görs när den slutgiltiga ersättningen 
 bestäms.  
Referenser              

• Ersättning för optokablar och liknande ledningar                                  

• Avtal, REV och Svensk Energi 

• Real Estate 

• NJA 2007 s. 695 

 Denna handling har undertecknats elektroniskt av  

Svante Bäckström 

 

 


