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PARTER

Klagande
TeliaSonera Mobile Networks AB, 556025-7932
169 94 Solna

Ombud: Advokaten Mikael Henriksson
Advokatbyrån Sigeman & Co AB
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Ombud: Advokaten Mats Nilsson
Advokatbyrån Mark & Miljö AB
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371 22 Karlskrona

SAKEN
Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt berörande fastigheterna Lekeryd 1:1 och 4:1 i
Jönköpings kommun

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Med ändring av punkten l i mark- och miljödomstolens dom bestämmer Mark-

och miljööverdomstolen det belopp TeliaSonera Mobile Networks AB 'ska utge

till 47 559 kr. Ersättningen ska betalas inom en månad från datum för denna dom.

På ersättningen ska utgå ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från dagen för

förtida tillträde den 23 november 2016 till dess betalning sker eller förfallodagen

inträder. Sker betalning efter förfallodagen ska ränta utgå på ersättningen från den

dagen enligt 6 § räntelagen till dess full betalning sker.

DokJd 1408582
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 08-56167000 08-56167559 måndag - fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 50 ' 09:00-16:30

E-post: svea.avd6@dom.se
www.svea.se
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2. Mark- och miljööverdomstolen förpliktar TeliaSonera Mobile Networks AB att

ersätta Prästlönetillgångar i Växjö stift för rättegångskostnader vid Mark- och

miljööverdomstolen med 13 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från

datum för denna dom till dess betalning sker.
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YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

TeliaSonera Mobile Networks AB (Telia) har yrkat att Mark- och miljööver-

domstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska sätta ner ersättningen

till Prästlönetillgångar i Växjö stift till 46 250 kronor jämte uppräkning med KPI och

ränta på detta belopp enligt 5 § räntelagen från den 23 november 2016 till dess

betalning sker eller förfallodagen inträder. Om betalning sker efter förfallodagen som

inträder en månad efter det att beslut i ersättningsfrågan vunnit laga kraft ska ränta

utgå enligt 6 § räntelagen.

•^ Prästlönetillgångar i Växjö stift (stiftet) har motsatt sig bifall till överklagandet.

~" Stiftet har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader med 17 600 kronor avseende

ombudsarvode.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Telia har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande: Mark- och miljööver-

domstolen bör fastställa att någon ersättning för skada på restfastigheten inte ska utgå

och därför sätta ner ersättningen till det av Lantmäteriet bestämda beloppet 46 250 kr.

Rätt till ersättning för skada på restfastigheten (företagsskada) regleras i 4 kap. 2 §

expropriationslagen (1972:719), ExL. Mark- och miljödomstolen har felaktigt

behandlat skadan som övrig skada enligt 4 kap. l § ExL och därmed förbisett att pröva

rätten till ersättning enligt de rekvisit om väsentlighet, ortsvanlighet och

allmänvanlighet som krävs för rätt till ersättning för sådan skada enligt 4 kap. 2 § ExL.

Den värdeminskning som ska ersättas under 4 kap. l § ExL är sådan som följer av

själva markavståendet och därav följer att den skada som ersätts under paragrafen

alltid blir densamma oavsett vad det ianspråktagna området ska användas till. Den

påstådda skada mark- och milj ödomstolen ersatt under bestämmelsen är dock relaterad

till det specifika företag Telia bedriver inom ledningsrättsområdet. Den påstådda

skadan är därför att betrakta som en företagsskada, vilken ska bedömas enligt reglerna

i 4 kap. 2 § ExL.
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Ledningsrättsupplåtelsen har inte orsakat någon skada på restfastigheten. Den aktuella

mobilmasten har funnits på platsen i ett antal år och skogen på restfastigheten är intakt.

Telia ersätter fastighetsägaren särskilt och vid varje tillfälle som rätten att fälla farliga

träd utnyttjas. Stiftet har sålunda inte drabbats av någon skada utöver den skada som

redan ersatts för upplåtet utrymme.

Det noteras att Lantmäteriet har beslutat viss ersättning för rätten att ta ner farliga

kantträd genom att utöka det område som ersätts från 2 322 kvm (ledningsrätts-

området) till 2 500 kvm. Stiftet har således redan i Lantmäteriets beslut kompenserats

för Telias rätt att ta ner farliga kantträd med ett belopp om 2 670 kr (178 kvm x 12 kr x

1,25). Grund för att bestämma ersättningen för ledningsrättsupplåtelsen till högre

belopp än det av Lantmäteriet beslutade saknas.

Telia medger att betala ersättning för stiftets rättegångskostnader i den del de gäller

Telias överklagande. Telia vitsordar hälften av det yrkade beloppet.

Stiftet har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande: Telia anför, som det får

tolkas, att ersättning enligt 4 kap. l § ExL bara kan utgå för mark inom det upplåtna

området, men det stämmer inte. Det är upplåtelsens påverkan på hela fastighetens

marknadsvärde som ska ersättas. Genom ledningsrättshavarens rätt att hugga ner s.k.

farliga träd och markägarens inskränkta rättighet till skogsbruk utanför det

ianspråktagna området uppstår en skada även på restfastigheten. Det är inte en skada

som kan definieras som en företagsskada enligt 4 kap. 2 § ExL då den inte har något

med expropriationsfbretaget i sig att göra.

Det må vara korrekt som Telia anför att "farliga träd" kan ersättas styckevis i

efterhand, men enligt skogsnormen ska del av markvärdet ersättas om det rör sig om

ett större sammanhållet område med "farliga träd". Det faktum att även mark utanför

upplåtet område ersätts enligt normen beror naturligtvis på att restriktionerna påverkar

marknadsvärdet. Som framgår av 4 kap. l § ExL ska påverkan på hela fastighetens

marknadsvärde ersättas. En ersättning för ytterligare 178 kvm saknar i sammanhanget

närmast betydelse. Det område på stiftets fastighet som berörs är betydligt större än så.
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Vad gäller frågan om rättegångskostnader har Telia överklagat och bolaget ska därför

åläggas att ersätta stiftets kostnader oavsett utgång. Under alla förhållanden bör Telia

betala mer än hälften eftersom mycket av det arbete som stiftet lagt ner på det egna

överklagandet även har varit till nytta i den del som rör Telias överklagande. Det är

skäligt att Telia ersätter i vart fall två tredjedelar av stiftets kostnader.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 22 § ledningsrättslagen (1973:1144), LL, ska i ledningsrättsbeslutet anges vilket

utrymme som upplåts för ledningen. I det i målet aktuella ledningsbeslutet har

upplåtits ett visst utrymme men även en rätt att utanför upplåtet utrymme falla träd och

buskar om de är ett hinder eller farliga för ledningen. Bägge dessa delar ingår i

ledningsrättsupplåtelsen.

Enligt 13 § LL ska ersättning för upplåtelsen bestämmas enligt 4 kap. ExL.

Bestämmelsen i 4 kap. l § ExL avser bl.a. mtrångsersättning vid expropriation av del

av fastighet. Intrångsersättning ska enligt bestämmelsen betalas med ett belopp som

motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom

upplåtelsen. Uppkommer även i övrigt skada för ägaren genom ledningsrätts-

upplåtelsen ska även sådan skada ersättas, s.k. annan ersättning. Som exempel

omnämns i förarbeten kostnader för flyttning till annan fastighet eller att en rörelse

måste läggas ned (se prop. 1971:122 s. 192).

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i lantmäteriets bedömning att rättigheten att

ta ner farliga kantträd innefattas i upplåtelsen varför ersättningen för detta således ska

utgå enligt 4 kap. l § ExL.

Lantmäteriet har beräknat ersättningen för upplåtelsen utifrån fastighetens

genomsnittliga taxeringsvärde för skogsmark som uppräknats till ett marknadsvärde

per kvadratmeter på 12 kr. Arealen som beräkningen baseras på är upplåtet utrymme

om 2 322 m2 utökat med 178 m2 för att täcka ersättningen för framtida avverkning

utanför upplåtet utrymme. Det upplåtna markområdet är delvis kalt och ersättningen

som är beräknad efter fastighetens genomsnittliga skogsvärde får anses täcka
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fastighetens marknadsvärdeminskning inklusive framtida avverkningar utanför

upplåtet utrymme.

Den eventuella inverkan som härutöver uppkommer på grund av den verksamhet som

upplåtelsen avser ska bedömas enligt reglerna i 4 kap. 2 § ExL, jfr NJA 2003 s. 619.

För att rätt till ersättning enligt denna bestämmelse ska föreligga krävs för det första att

den beslutade ledningsrätten medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens

marknadsvärde. Därutöver krävs att det är skäligt med hänsyn till förhållandena på

orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga

förhållanden. Fastighetsägaren är således inte berättigad till ersättning för orts- och

allmänvanliga störningar. Den inverkan som kan bli aktuell är att man vid

skogsbraksåtgärder måste ha viss försiktighet så att inte skada uppkommer på annans

egendom. Sådan inverkan är mycket allmän varför någon ersättning inte är aktuell.

Därmed ska den ersättning som Telia ska utge beräknas på det sätt som Lantmäteriet

har gjort men jämkas med hänsyn till höjningen i allmänna prisläget som skett efter

dagen för förtida tillträde, den 23 november 2016, fram till dagen för dom.

Konsumentprisindex för november 2016 var 318,10 och det vid domens datum senast

fastställda KPI från april 2018 är 327,10. Uppräkning av den totala intrångs-

ersättningen ska alltså ske till 47 559 kr (327,10/318,10 x 46 250).

I fråga om rättegångskostnader har domstolen att tillämpa 29 § ledningsrättslagen samt

16 kap. 14 § andra stycket och 17 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen

(1970:988), FBL. Enligt sistnämnda lagrum ska den som har att betala ersättning för

mark eller rättighet alltid själv bära sina kostnader samt kostnad som han eller hon

orsakar motparten genom att själv överklaga. I övrigt ska bestämmelserna i 18 kap.

rättegångsbalken tillämpas.

Stiftet har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 17 600 kr. Telia har medgett

att utge ersättning för stiftets ombudskostnader såvitt avser kostnader nedlagda med

anledning av Telias överklagande och har vitsordat hälften av yrkat belopp som

skäligt.
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I aktuellt mål har både Telia och stiftet överklagat mark- och milj ödomstolens dom.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade att endast lämna prövningstillstånd avseende

Telias överklagande. Telia ska enligt huvudregeln i 17 kap. 3 § FBL bära de kostnader

som stiftet har orsakats genom Telias överklagande. I övrigt ska stiftet stå sina egna

kostnader. Mark- och miljööverdomstolen uppskattar de kostnader som uppkommit för

stiftet med anledning av Telias överklagande till 13 000 kronor.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010;921) om mark- och miljödomstolar inte

överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Tiberg och Roger Wikström,, referent,

tekniska rådet Jan Gustafsson och hovrättsrådet Ulf Wickström.

Föredragande har varit Vilma Herlin.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr F 367-17
Mark- och miljödomstolen 2017-10-03

meddelad i
Växjö

KLAGANDE
Prästlönetillgångar i Växjö Stift
Box 527
351 06 Växjö

Ombud: Advokaten Mats Nilsson
Advokatbyrån Mark & Miljö i Götaland AB
Box 180
371 22 Karlskrona

MOTPART
TeliaSonera Mobile Networks AB
123 86 Farsta

Ombud: Bolagsjuristen Sanna Uhlmann

ÖVERKLAGAT BESLUT
Lantmäterimyndigheten, Jönköpings kommuns beslut 2016-11-23 i ärende nr
Fl56187, se bilaga l

SAKEN
Ledningrättsforättning berörande Lekeryd 1:1 och 4:1, Jönköpings kommun

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäterimyndigheten i Jönköpings

kommuns beslut endast på så sätt att TeliaSonera Mobile Networks AB ska direkt

till Prästlönetillgångar i Växjö Stift utge ersättning om 59 516 kronor. Ersättningen

ska betalas inom en månad från det att denna dom vunnit laga kraft. På ersättningen

utgår ränta enligt 5 § räntelagen från dagen for förtida tillträde den 23 november

2016 till dess betalning sker eller forfallodagen inträder. Sker betalning efter

förfallodagen ska dessutom utgå ränta på ersättningen enligt 6 § räntelagen till dess

full betalning sker.

DokJd 390790
Postadress
Box 81
35 103 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-560 100

E-post: mmdvaxjoö

Telefax
0470-560 290

zjdom.se

Expeditionstid
måndag - fredag

www.vaxjotingsratt.domstol.se
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2. TeliaSonera Mobile Networks AB ska ersätta Prästlönetillgångar i Växjö Stifts

rättegångskostnader med 22 400 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen for

domen till dess betalning sker. Beloppet avser i sin helhet ombudsarvode.
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BAKGRUND

Lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun (KLM) har den 23 november 2016

beslutat om ledningsrätt till förmån för TeliaSonera Mobile Networks AB (Telia) på

fastigheten Lekeryd l :1 i Jönköpings kommun. Ledningen utgörs av basstation

bestående av mast med tillbehör, så som teknikbod, stag och övriga anordningar

som behövs för dess ändamål. Det är fråga om en redan befintlig anläggning som

uppförts med stöd av ett arrendeavtal. Arrendeavtalet upphörde den 31 december

2015 och KLM har beslutat om förtida tillträde. Till ledningen har KLM upplåtit

utrymme för tre staggator där varje staggata är 15 m bred med staglina i mitten och

50 m lång. Utöver staggatorna upplåts område för mast och teknikbod där de tre

staggatorna möts. Totalt iänspråktas 2 322 m2. KLM har vidare beslutat att

ledningshavaren har rätt att inom det upplåtna utrymmet låta två andra operatörer

hålla utrustning för telekommuni-kationsändamål. Lekeryd l :1 ägs av

Prästlönetillgångar i Växjö Stift (Stiftet). KLM upplät slutligen rätt till väg över

Lekeryd l:l och 4:1.

KLM har beslutat om ersättning för ledningsrätten avseende 2 500 m2. Telia ska

betala 46 250 kr jämte ränta inom en månad från det att ersättningsbeslutet vinner

laga kraft (ränta enligt 5 § räntelagen från tillträdesdag och enligt 6 § räntelagen

från förfallodag).

Stiftet har nu överklagat KLM:s beslut.

YRKANDEN M.M.

Stiftet yrkar att mark- och miljödomstolen ska ändra KLM:s beslut och bestämma

den ersättning som Telia ska utge till Stiftet till 457 000 kr jämte ränta enligt 5 §

räntelagen och uppräkning enligt konsumentprisindex från tillträdesdagen till dess

betalning sker eller tills ränta enligt 6 § räntelagen börjar löpa enligt KLM:s beslut.
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Telia yrkar att samtliga yrkanden ska ogillas. Inte i någon del kan beloppen

vitsordas som skäliga i sig.

Stiftet yrkar ersättning för rättegångskostnader med 22 400 kr (exklusive

mervärdesskatt), allt för 14 timmars arvode.

Telia medger att utge skälig ersättning för rättegångskostnader men vitsordar inte

det yrkade beloppet.

VAD PARTERNA HAR ANFÖRT

Stiftet anför följande. KLM har värderat intrånget efter den markanvändning som

fanns på platsen före masten kom dit. Det innebär att den ianspråktagna marken har

värderats som skogsmark. Som motivering har KLM hänvisat till de tre s.k.

mastmålen (NJA 2008 s. 510,1-III). I dessa mål tillämpade Högsta domsstolen

(HD) den s.k. influensregeln i 4 kap. 2 § expropriationslagen (ExL) som innebär att

den marknadsvärdepåverkan som kommer från expropriationsföretaget inte ska

beaktas vid beräkning av intrångsersättning eller löseskilling. Enligt HD ska man

vid beräkning av intrångsersättning helt bortse från arrendeavtalen. Den s.k.

presumtionsregeln i 4 kap. 3 § ExL upphävdes under 2010 genom SFS 2010:832.

Stiftet gör gällande att borttagandet av presumtionsregeln innebär att även

tillämpningen av influensregeln i 4 kap. 2 § ExL har förändrats. Förändringen

innebär att ersättningen ska beräknas utifrån förutsättningen att det handlar om

masttomter och inte skogsmark. Därtill gör Stiftet gällande att influensregeln ändå

inte är tillämplig i det aktuella fallet eftersom verksamheten har förändrats.

Influensregeln kan bara användas om expropriationsföretaget vid den ursprungliga

upplåtelsen avsåg samma verksamhet som det definierade ändamålet för

ledningsrätten. Om verksamheten förändrats är influensregeln inte tillämplig. Att

influensregeln förutsätter oförändrad verksamhet framgår av praxis och förarbeten.

Det har även utvecklats av HD i mastmål nr l på sidan 524 (i NJA 2008). Stiftet

hänvisar till vad HD anför. Enligt det ursprungliga arrendeavtalet från december

2000 uppläts ett område om 200 m2. Den nu aktuella upplåtelsen avser ett område
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som överstiger 2 300 m2. Det innebär en avsevärd förändring av verksamheten från

ursprunglig upplåtelse till den som sker genom ledningsrättsbeslutet. Därtill framgår

det av arrendeavtalet att andrahandsupplåtelse förutsätter godkännande av mark-

ägaren. Stiftet har godkänt en andrahandsupplåtelse. I beslutet ingår rätt till två

andrahandsupplåtelser och enligt Telia motsvarar det befintligt antal andrahands-

upplåtelser (se lantmäteriets PR 2 sidan 3). Det innebär att en av andrahandsupp-

låtelserna har skett olovligen. Ett nyttjande som till del har skett olovligen och helt

" -J utan avtalsstöd kan inte anses motsvara den verksamhet som arrendet ursprungligen

upplåts för. Bara verksamhet som bedrivits med stöd av arrendeavtal eller liknande

^ kan anses ingå i ett expropriationsföretag. Allt annat torde vara stötande och strida

^- mot det allmänna rättsmedvetandet. Stiftet anser sammantaget att influensregeln i 4

kap. 2 § ExL inte är tillämplig och att värdering ska ske utifrån förutsättningen att

det rör sig om en masttomt.

Vid beräkning av intrångsersättning efter förutsättningen att det handlar om en

masttomt måste det ske genom kapitalisering av förlorade arrendeintäkter. För att

bestämma lämplig kapitaliseringsfaktor kan med hänvisning till vad som framförts i

bl.a. hovrättens bedömning i mastmål nr l, fastighetsdomstolens avgörande i mål nr

2 och skiljaktig mening från fastighetsrådet P-G Andersson i hovrättens avgörande i

mål nr 2 dras slutsatsen att lämplig kapitaliseringsfaktor vid bestämmande av
; \

marknadsvärdet är 14.

„. Stiftet har sagt upp arrendeavtalet och erbjudit Telia ett nytt arrendeavtal med ett

årsarrende på 13 500 kr. Stiftet har i ärendet fått utlåtande från arrendenämnden

med innebörd att skäligt årsarrende uppgår till 13 500 kr. Vid fortsatt uthyrning kan

man således utgå från att årsarrendet hade blivit 13 500 kr. Kapitalisering av 13 500

kr med faktor 14 ger 189 000 kr.

I beslutet ingår även en rätt till två andrahandsupplåtelser. En andrahandsupplåtelse

för plats i en befintlig teknikbod ger Stiftet en arrendeintäkt på ca 4 000 kr per år.

Exempel på arrendeavtal som utvisar priset för andrahandsupplåtelse i en befintlig

teknikbod bifogas. Avtalet avser annan plats men visar ändå marknadsmässig
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prisbild inom Stiftets område. För andrahandsupplåtelsen ska Telia enligt KLMrs

beslut betala en ersättning om l 000 kr per upplåtelse p.g.a. ökad rättslig belastning.

Det innebär totalt 2 000 kr. Stiftet anser att ersättningen för andrahandsupplåtelser-

na ska vara betydligt högre.

Möjligheten till uthyrning i andra hand påverkar marknadsvärdet på masttomten.

Genom att två möjligheter till andrahandsuthyrning bortfaller tappar Stiftet en årlig

intäkt på 8 000 kr (2 x 4 000). Det faktum att den här uthyrningen redan är igång

visar att det är en intäkt som Stiftet hade haft rätt till utan ledningsrättsbeslutet. Den

årliga ersättningen på 8 000 kr ska därför diskonteras på samma sätt som första-

handsupplåtelsen d.v.s. med faktor 14. Det ger summan 112 000 kr.

Marknadsvärdepåverkan uppgår med ovanstående resonemang till 301 000 kr

(189 000 + 112 000). Till det ska läggas uppräkning med 25 procent enligt 4 kap. l

§ 2 st. ExL. Avrundat till närmaste tusental ger det beloppet 376 000 kr (301 000 x

1,25).

Företagsskada alternativt skada på restfastigheten

KLM har konstaterat att det område som tas i anspråk är på 2 322 m2. Det har av

KLM beräknats utifrån förutsättningen att staggatorna har en bredd på 15 meter.

Enligt kartskiss från ansökan är staggatorna 45-46 meter långa och därtill finns ett

centralt område för teknikbodar och parkering m.m. Det upplåtna området framgår

av förrättningskartan KA1.1 ledningsrättsbeslutet ingår en rätt för ledningsrätts-

havaren att bl.a. hålla det ianspråktagna området fritt från skog. Därtill ingår en rätt

för ledningsrättshavaren att även utanför ianspråktaget område hugga ner träd som

är farliga för ledningen eller som är till hinder för dess nyttjande. Markägaren får

inte heller utan ledningsrättshavarens medgivande fälla träd eller vidta annan åtgärd

som kan innebära fara för ledningen. Att området består av produktiv skogsmark

framgår av flygbild som fogats till Telias ansökan. Genom ledningsrättshavarens

rätt att hugga ner s.k. farliga träd och markägarens inskränkta rätt till skogsbruk

utanför det ianspråktagna området uppstår en skada även på restfastigheten. KLM

slår i beslutet fast att ersättning även ska utgå för mark utanför det upplåtna området



7

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F 367-17
Mark- och miljödomstolen

(se PR2 sidan 5). Det område som KLM anser totalt ska ersättas är på 2 500 m2

medan ledningsrättsupplåtelsen är på 2 322 m2. Det innebär att KLM vill ersätta

markägaren med 2 136 kr (178 m2 x 12 kr) för skada på restfastigheten. KLM:s

ställningstagande att ersättning ska utgå för skada på restfastigheten är principiellt

korrekt men tyvärr är den beslutade ersättningen även i den delen på tok för låg. Vid

bestämmande av denna ersättning beaktar KLM även att det rör sig om en befintlig

upplåtelse och att det vid upplåtelsen betalades en engångsersättning om 12 000 kr.

Men det faktum att det betalats ut en engångsersättning om 12 000 kr saknar i

ärendet betydelse. Som framgår av arrendeupplåtelsen är det inte preciserat att den

utbetalda ersättningen avser ersättning för område utanför upplåtet område och då

kan det heller inte "bokföras på det kontot". Och oavsett vilket saknas anledning att

beakta ersättning som utbetalats inom ramen för arrendeupplåtelsen för mer än 15 år

sedan.

Stiftet anser istället att ersättning för skada på restfastigheten ska utgå enligt

följande. Skada på restfastigheten finns inom minst hela det område som påverkas

av restriktioner och rättigheter i beslutet. Inom det området begränsas och försvåras

skogsbruket. En fullvuxen gran/tall kan nå en höjd på ca 30 meter. Det innebär att

marknadsvärdepåverkan finns inom hela det område som det kan växa träd vilka

kan falla på ledningen. Det innebär 30 meter på ömse sidor om varje stag vilket ger

V- en uppmätt areal på ca 1,25 ha. Hänsyn har därvid tagits till befintliga vägar vars

areal har fråndragits. Efter avdrag för det upplåtna området på 2 322 m2 innebär det

att en areal om ca ett ha på restfastigheten drabbas av en skada som antingen kan
( l

ses som en del av intrångsersättningen enligt 4 kap. l § ExL eller som en

företagsskada.

KLM har i ärendet värderat marken schablonmässigt och har uppskattat skogs-

markens värde till ca 120 000 kr per hektar. Stiftet anser att detta värde är i

underkant men har av praktiska processuella skäl inga synpunkter på värdet.

För marken utanför ianspråktaget område torde värdepåverkan vara störst i

anslutning till dagens staggata för att sedan avta med ökat avstånd. På 7,5 meters
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avstånd från stagen torde Telia ha fog för att betrakta mer eller mindre alla träd som

farliga medan samma riskbedömning endast kan göras för fullvuxna träd 30 meter

från stagen. I anslutning till den staggata som finns idag bör marknadsvärdepå-

verkan därför vara närmare 100 procent medan den sedan avtar för att sjunka till

närmare noll 30 meter från stagen. En genomsnittlig påverkan på markvärdet torde

därför vara ca 50 procent vilket ger en skada på 60 000 kr (l ha x 120 000 kr/2;.

Med ett tillägg på 25 procent enligt 4 kap. l § 2 st. ExL ger det en ersättning på ca

75 000 kr (60 000 x 1,25). Då skadan på 75 000 kr avser restfastigheten ska den

läggas till ersättningen för det upplåtna området. Det gäller oavsett om det upplåtna

området värderas som en masttomt enligt ovan eller som skogsmark enligt lant-

mäteriets beslut. I arrendeupplåtelsen fanns ingen begränsning för fastighetsägaren

att bedriva skogsbruk. Skadorna utanför det ianspråktagna området kan därför inte

ingå när masttomten värderas genom kapitalisering av årsarrenden. För det fall

värdering av det upplåtna området ska ske på sätt som framgår av KLM:s beslut

utgör skadan utanför detta område en del av en sammantagen skada på skogsbruket.

Till ovanstående ska även läggas ersättning för rätten att färdas på väg till

masttomten. KLM har beräknat ersättningen till 5 000 kr vilket Stiftet anser är lågt

men som man av processuella skäl ändå accepterar. Med tillägget 25 procent

innebär det avrundat 6 000 kr.

Särskilt om andrahandsupplåtelsen

För det fall mark- och milj ödomstolen anser att intrångsersättning för huvudupp-

låtelsen ska beräknas i enlighet med lantmäteriets beslut gör Stiftet gällande

följande vad gäller andrahandsupplåtelsen. I den ursprungliga arrendeupplåtelsen

från december 2000 ingick ingen rätt för nyttjanderättshavaren att upplåta plats i

andra hand. Vid definition av expropriationsföretaget kan endast den verksamhet

ingå som omfattades av den ursprungliga upplåtelsen. Stiftet har ovan argumenterat

för att den verksamhet som ledningsrätt upplåtits för skiljer så mycket från den

ursprungliga verksamhet som bedrevs med stöd av arrendeavtal att influensregeln

inte ska tillämpas. Även om mark- och miljödomstolen anser att influensregeln ska

tillämpas för huvudupplåtelsen gör Stiftet gällande att en av
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andrahandsupplåtelserna ändå måste skiljas från expropriationsföretaget. Även

Telia har på egen hand uppgett att det handlar om en pågående verksamhet som

därtill inte regleras i något avtal. Bara verksamhet som bedrivits med stöd av

arrendeavtal eller liknande kan anses ingå i ett expropriationsföretag. Allt annat

torde vara stötande och strida1 mot det allmänna rättsmedvetandet. Stiftet anser

således att andrahandsupplåtelsen får bedömas som en separat verksamhet som inte

kan omfattas av influensregeln i 4 kap. 2 § ExL.

Förlusten av möjligheten till två andrahandsupplåtelse å 4 000 kr innebär en

förlorad intäkt för markägaren på 8 000 kr/år. Andrahandsupplåtelsen gäller precis

som ledningsrätten i övrigt för all framtid. Med den motivering som anförs ovan

vad gäller ersättning för det upplåtna området ska kapitalisering ske med faktor 14.

Kapitalisering av 8 000 kr med faktor 14 ger summan 112 000 kr. Efter 25

procentigt påslag ger det en marknadsvärdeförlust på 140 000 kr. Det här ska

således ersättas oavsett om influensregeln är tillämplig för huvudupplåtelsen eller

ej-

För det fall mark- och miljödomstolen anser att andrahandsupplåtelsen - genom

tillämpning av influensregeln eller av annan anledning - inte ska ersättas som en

marknadsvärdeförlust måste förlusten av årliga intäkter i vart fall betraktas som

"annan skada". Ersättningen ska därvid helt beräknas enligt 4 kap. l § ExL eftersom

infiuensregeln inte är tillämplig vid annan skada. Att influensregeln bara har

bärighet på förändringar av fastighetens marknadsvärde framgår av lagtexten (se

även kommentaren till Expropriationslagen, Norstedts gula bibliotek, tredje

upplagan, sidan 252). Skadan ska i så fall beräknas på samma sätt som ovan d.v.s.

med faktor 14. Eftersom ingen uppräkning ska göras med 25 procent innebär det att

skadan i den delen i så fall blir 112 000 kr.

Telia anför i huvudsak följande. Telias uppfattning är att den s.k. influensregeln

inte är tillämplig. Högsta domstolens avgöranden NJA 2008 s. 510 I-in handlar inte

om tillämpningen av influensregeln. I avgörandena har HD slagit fast att ersättning

vid upplåtelse av ledningsrätt i fall där rättigheten föregåtts av någon typ av
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nyttjanderättsavtal ska bestämmas med bortseende från föregående upplåtelseavtal.

Principen gäller för all ersättning som ska utgå enligt 13 § ledningsrättslagen (LL)

med hänvisning till 4 kap. ExL och inte enbart för ersättning enligt 4 kap. 2 § ExL

.som Stiftet tycks göra gällande. Ersättning för skada enligt 4 kap. l § ExL utdömdes

av HD medan skada enligt 4 kap. 2 § ExL inte bedömdes ha uppkommit till följd av

ledningsföretaget. De ändringar i ExL år 2010 som Stiftet hänför sig till har inte

ändrat rättsläget. Det fastställdes i NJA 2008 s. 510 I-III att det vid expropriation av

en redan upplåten rättighet normalt inte finns några förväntningsvärden, varför det i

praktiken saknas utrymme för tillämpning av presumtionsregeln. Omständigheten

att presumtionsregeln inte längre är gällande i och med ändringarna i ExL saknar

därmed betydelse för det aktuella fallet och påverkar inte hur marken ska värderas.

Frågan om ersättning för just mastupplåtelser har också utretts senare i SOU

2012:61. Utredningen ledde inte till någon lagändring såvitt nu är relevant.

Omständigheterna i NJA 2008 s. 510 är fullt jämförbara med de nu aktuella och det

saknas skäl att göra avsteg från gällande rätt. Ersättningen ska alltså bestämmas

med bortseende från ledningen (basstation med tillbehör) och tidigare arrende-

kontrakt. Marken ska värderas som skogsmark och med hjälp av skogsnormen på

det sätt som KLM gjort. I sak sker ingen ändrad markanvändning vid övergången

från upplåtelse med stöd av arrende till upplåtelse med stöd av ledningsrätt.

Påståendet att Telias verksamhet på fastigheten har förändrats och att ersättningen

för det upplåtna området därför inte ska beräknas utifrån principen i NJA 2008 s.

510 bestrids. Påstående tycks vila på två grunder: 1) att ledningsrätts-området

överstiger det som upplåtits med arrende och 2) att upplåtelse har skett i andra hand

inom det arrenderade området under arrendetiden. Någon sådan förändring av

Telias aktuella verksamhet som motiverar ett frångående från regeln om att marken

ska värderas som skogsmark har inte skett. Med verksamhet avses det företag som

faktiskt bedrivits, t.ex. skogsjordbruk eller olika typer av anläggningar. Telias

verksamhet och ändamål - att tillhandahålla elektronisk kommunikation för allmänt

ändamål- är alltjämt desamma. Genom NJA 2008 s. 510 gäller att om en

verksamhet har "bedrivits redan före expropriationen med stöd av t.ex. arrende-,

nyttjanderätts- eller servitutsavtal och medför expropriationen inte någon förändring

därav får, vid bedömning enligt influensregeln, och under förutsättning att
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verksamheten uppfyller den aktuella ändamålsbestämmelsen, expropriations-

företaget anses innefatta även den före expropriationen bedrivna verksamheten." .

Gällande Stiftets första påstående om den yta som upplåtits med ledningsrätt har

Telia medgett att ledningsrätt bildas för ett område om 15m med respektive

staglina i mitten. Det ger en areal på 2 322 m2. KLM har utökat området till 2 500

m2 vilket motsvarar det område Stiftet ville att ett nytt arrendeavtal skulle omfatta

och det är alltså utan tvivel fråga om samma verksamhet som tidigare. Området som

nu upplåtits med ledningsrätt och inte tidigare varit arrenderat är utan tvivel

skogsmark och inte en "masttomt." Att ytan skiljer sig från den yta som varit

arrenderad får inte till följd att verksamheten i sig ska anses, ha förändrats. Att ytan

utökats styrker endast tillämpningen av principen i NJA 2008 s. 510.

Stiftets andra påstående är att Telias verksamhet har ändrats genom upplåtelse i

andra hand. Den omständigheten att en kontinuerlig utveckling skett och hela tiden

sker av tele- och datakommunikationstjänster och att fler operatörer samverkar

utgör inte heller en sådan förändring av verksamheten som motiverar att intrångs-

ersättningen ska beräknas på annat sätt.

I ledningsrättsupplåtelsen ingår rätt för Telia att vidare upplåta utrymme till två

andra operatörer. För andrahandsupplåtelsen har KLM beslutat om en schabloni-

serad engångsersättning. Ersättningen är skälig och överensstämmer med praxis,

tex. NJA 2007 s. 695. Det är det sammanlagda intrånget som ska beaktas vid

bestämningen av intrångsersättningen. Att flera operatörer placerar sig i samma

befintliga anläggning innebär inget större intrång än det som redan sker i och med

upplåtelsen för Telia, mer än att vägen möjligtvis nyttjas någon gång ytterligare.

Det saknas skäl att ersätta intrånget på annat sätt.

Verksamheten har inte förändrats i och med andrahandsupplåtelser. Telia har en

lagreglerad skyldighet att ge andra möjlighet att nyttja utrymme i andra hand så att

samutnyttjande uppnås. Syftet med andrahandsupplåtelser skulle urholkas vid

tillämpning av Stiftets argumentation. Dessutom skulle andrahandsupplåtelse endast
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kunna medges för befintliga andrahandsupplåtelser. Ersättningen för andrahands-

upplåtelse utgör kompensation för den ytterligare belastning som tillkommer, inte

för förlorade intäkter.

Vad gäller yrkandet om att ersättning för andrahandsupplåtelsen ska utgå som

marknadsvärdeförlust eller "annan skada" vill Telia anföra följande. En

ledningsrättsupplåtelse utgör inte hinder mot att träffa överenskommelser med

andra operatörer om upplåtelse av mark för egna teknikbodar. Stiftets resonemang

är hänförligt till tiden då parternas mellanhavanden reglerades i arrendeavtal och

saknar därför grund i detta mål. Stiftet har under alla förhållanden inte gått miste

om någon intäkt.

Rätt till väg har värderats till 5 000 kr. Därefter har uppräkning med 25 % gjorts.

Stiftets yrkande skiljer sig inte från KLM:s beslut.

Under rubriken "Företagsskada alt. skada på restfastigheten" hävdar Stiftet att

ersättning enligt influensregeln i 4 kap. 2 § ExL ska utgå. Av praxis framgår att den

typen av skada som kan ersättas under influensregeln härrör främst från

expropriation och inte när 4 kap. ExL är tillämpbar genom 13 § LL. Det saknas

även i denna del skäl att göra avsteg från NJA 2008 s. 510. Ersättning för skada

enligt 4 kap. 2 § ExL tillerkändes inte i avgörandena eftersom sådan skada inte

uppkom. För att det ska vara fråga om företagsskada måste det vara en skada som

inte direkt följer av markavstaendet utan som uppkommit genom att expropriations-

företaget har medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde.

Lekeryd l :1 är en obebyggd skogsfastighet och den aktuella ledningen kan inte

anses medföra betydande skada. Det är såväl orts- som allmänvanligt att

basradiostationer placeras på landsbygden. Störningen eller olägenheten i detta fall

är inte större än vad som är vanligt. Ledningsrättsbeslutet ger Telia rätt att även

utanför det upplåtna området fälla träd och innebär att Stiftet inte utan medgivande

får fälla träd om det kan medföra fara för ledningen. Telia har redan genom

arrendeavtalet haft sådan rätt. Föreskrifterna i ledningsrättsbeslutet är hänförliga till

vad som i branschen benämns "farliga kantträd" och har inte i närheten av den
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proportion Stiftet gör gällande. Det är ledningens förekomst på fastigheten som styr

Telias behov av att avverka farliga kantträd och inte med vilken rätt området för

ledningen är upplåtet.

Stiftets påstående att samtliga träd närmast det upplåtna området och sedan färre

träd med ökande avstånd kommer att fällas bestrids. En så omfattande verksamhet

ryms inte inom föreskriften, har inte funnits före ledningsrättsupplåtelsen och

kommer inte heller att finnas efter. På flygbilder syns att någon "skövling" inte

pågår.

Av KLM:s beslut framgår att det upplåtna området har utökats för att minska skada

på restfastigheten och kompensera Stiftet för Telias befogenhet att hålla området

kring ledningen fritt från träd och buskar. KLM har inte beslutat att ersättning ska

utgå för mark utanför det upplåtna området. Ersättning utgår inte för skada på

restfastigheten dels eftersom ledningsrättsupplåtelse medför såväl fördelar som

nackdelar och dels eftersom ingen skada kan uppskattas. Någon annan skada på

restfastigheten uppkommer inte utanför det upplåtna området. Telia besiktar

regelbundet sina anläggningar och i samråd med fastighetsägare tas farliga kantträd

bort. Fastighetsägaren kompenseras för avverkningen i varje enskilt fall.

Ersättningsbeslutet har inte vunnit laga kraft och ränta kan därför inte utgå på sätt

som Stiftet yrkar (30 § LL).

Stiftet genmäler följande. I de s.k. mastmålen (NJA 2008 s. 510 I-IH) uttalar HD,

vad gäller beräkning av ersättning, att en viktig förutsättning är att verksamheten är

oförändrad. D.v.s. att det är samma verksamhet som bedrivits med stöd av

arrendeavtal som det beviljas ledningsrätt för. Om så är fallet anser HD att

verksamheten ska värderas utifrån markanvändningen före arrendeupplåtelsen. Vad

gäller frågan om kontinuitet uttalar HD följande på sidan 524 (NJA 2008).

"Enligt 2 § första stycket l och andra stycket ledningsrättslagen kan
ledningsrätt upplåtas för ledning och annan anordning som ingår i ett
elektroniskt kommunikationsnät f or allmänt ändamål. Har
ledningsrätt upplåtits för detta ändamål utan att medföra någon
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ändring av verksamhet som tidigare bedrivits med stöd av t. ex.
arrendeavtal skall, med hänsyn till det nyss anförda, denna tidigare
verksamhet anses ingå i ledningsföretaget vid tillämpning av
influensregeln."

Som det får tolkas gör Telia gällande att den verksamhet som bedrivits på platsen

med stöd av arrendeavtalen ar samma som det beviljats ledningsrätt för. Stiftet

håller inte med. I arrendeavtalet stadgas följande om arrendeupplåtelsens

omfattning.

§ 1. Nyttjanderättens omfattninR och belägenhet
Markägaren upplåter till arrendatorn ett område om ca 200 m2 för
mast, stagförankring och en teknikbod, samt därutöver disponera
området mellan stagförankringarna och masten, dra fram erforderlig
el-kraft, dock ej elledningar dragna via elstolpar, använda befintliga
vägar och anlägga tillfartsväg till siteplatsen på fastigheten Lekeryd
6:1 i Jönköpings kommun.

Telia har fått ledningsrätt för ett område på 2 322 m2. Telia gör t.o.m. gällande att

ledningsrättsupplåtelsen är på 2 500 m2. Bara det faktum att det område som

disponeras av Telia mer än tiodubblas måste innebära att det inte finns nödvändig

kontinuitet mellan arrendeavtalet och ledningsrättsbeslutet. Annars borde Telia nöjt

sig med att yrka ledningsrätt för den areal som står i arrendeavtalet.

Telia har framfört att Stiftet, efter uppsägning för villkorsändring, har erbjudit dem

ett arrendeavtal med större areal. Men det saknar i sammanhanget relevans. Det var

ett frivilligt erbjudande som Telia förkastade.

I beslutet ingår rätt till två andrahandsupplåtelser och enligt Telia motsvarar det

befintligt antal andrahandsupplåtelser (se lantmäteriets PR2 sidan 3). Det innebär att

en av andrahandsupplåtelserna har skett olovligen. Att Stiftet varit ovetande om en

av upplåtelserna får ses som ostridigt. Telia anser att de både enligt avtal och

arrendelagstiftning har rätt att hyra ut i andra hand. Stiftet håller inte med. Om man

först ser till arrendeavtalet står det följande vad gäller andrahandsupplåtelser.
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Om annan operatör avser inplacera antenner i arrendatorns mast,
åligger det den operatören att teckna markavtal med markägaren for
egen teknikbod.

Formuleringen innebär inte på något sätt ett generellt godkännande av andrahands-

upplåtelser. Det gäller oavsett om det handlar om upplåtelse i eller utanför Telias

teknikbod. Det är bara ett förtydligande av att det ska tecknas ett arrendeavtal med

markägaren och att ett sådant avtal ska tecknas om någon "avser inplacera" d.v.s.

före inplacerandet sker. Att Stiftet sedan i avtalsförlängningen gett annat förslag vad

gäller andrahandsupplåtelse saknar betydelse eftersom Telia förkastade förslaget.

Någon rätt i arrendeavtalet för Telia att upplåta nyttjanderätt i andra hand finns

således inte. Vad gäller möjligheten till andrahandsupplåtelse enligt arrendelag-

stiftningen regleras det i 8 kap. 20 § jordabalken. Lydelsen av nämnt lagrum är att

"Arrendatorn far hyra ut egen byggnad på arrendestället". Det kan inte tolkas på

annat sätt än att det avser uthyrning av hela byggnaden och inte del av byggnaden

som det här är fråga om. Att det bara avser hel byggnad blir tydligt när man jämför

med lydelsen av 8 kap. 19 § jordabalken. Där görs tydlig skillnad mellan hel och del

av byggnad. Det finns alltså ingen generell rätt att hyra ut del av byggnad eller del

av anläggning.

Stiftet gör gällande att det faktum att det på arrendetomten finns en olovlig

upplåtelse innebär en förändring av verksamheten vilket påverkar frågan om

kontinuitet mellan arrendeupplåtelsen och ledningsrätten. Telia har bedrivit

verksamhet på arrendetomten som strider mot arrendeavtalet och då kan man

rimligen inte komma fram till att det är samma verksamhet som bedrivits med stöd

av arrendeavtalet som omvandlas till ledningsrätt.

Bevisbördan för att verksamheten är oförändrad ligger helt på sökanden. I det här

fallet finns alltjämt ingen åberopad bevisning i den delen och då kan bevisbördan

inte vara uppfylld. Ovanstående innebär enligt Stiftet att ersättningen ska beräknas

utifrån markanvändningen vid ledningsrättsupplåtelsen och inte utifrån markan-

vändningen vid den ursprungliga arrendeupplåtelsen. Det innebär att området ska

värderas som en masttomt och mest rimligt är då att beräkna markvärdet genom
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kapitalisering av framtida arrendeintäkter. Vid kapitaliseringen ska därvid både

arrendeintäkterna för huvudupplåtelsen och andrahandsupplåtelserna ingå.

Vad gäller ersättning för mark utanför det område som ingår i ledningsrätten

vidhålls att KIM ersatt 2 500 m2 samtidigt som upplåtet område "endast" omfattar

2 322 m2. Telia anser att den upplåtna arealen uppgår till 2 500 m2 och hänvisar till

lantmäteriets protokoll PR 2 sidorna 4 och 5. Men det som står på dessa sidor avser

ersättning och inte upplåtelse. Ersättning utgår för 2 500 m2 d.v.s. 178 m2 utöver

upplåtet område. Frågan om upplåtelsens omfattning regleras istället på sidan 3 i

PR2 där det står följande.

Beslut:
Ledningsrätt ska upplåtas enligt förrättningskarta och beskrivning,
aktbilaga KA1 ochBEl.

IBE1 anges att upplåtelsen är på 2 322 m2. Det innebär att KLM accepterar

principen att även utrymme utanför ledningsrättsområdet ska ersättas. Däremot

underskattar KLM kraftigt hur mycket mark som drabbas av marknadsvärdeminsk-

ning. Stiftet vidhåller att det är ett betydligt större område som ska ersättas och att

det bör ersättas på sätt som framgår av Stiftets beräkning. Det ligger även i linje

med det sätt som KLM beräknat intrånget på de 178 m2.

Telia har gjort gällande att påslag på 25 procent inte ska utgå för skada på mark

utanför upplåtet område. Stiftet gör i den delen i första hand gällande att skadan på

restfastigheten (d.v.s. på område utanför ledningsrättsområdet) ska ses som en

intrångsersättning till vilket följer ett påslag med 25 procent. Först i andra hand görs

gällande att det handlar om en företagsskada.

Stiftet har yrkat ersättning för ränta. Telia har bestritt yrkandet med hänvisning till

30 § ledningsrättslagen. Stiftet vidhåller sitt yrkande med hänvisning till 30 § p. l

ledningsrättslagen. Avkastningsränta ska utgå från tillträdet och inget annat.

Telia genmäler följande. Målet rör ersättning för ledningsrättsupplåtelse och inget

annat. Med verksamhet måste avses det företag Telia bedrivit på platsen vilket
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alltsedan arrendeupplåtelsen har varit elektronisk kommunikation. Såvitt Telia

känner till åvilar det inte Telia att bevisa att verksamheten alltjämt är densamma.

Enligt allmänna bevisgrundsatser åligger det den som påstår att något har hänt -

Stiftet i detta fall - att lägga fram bevis för sitt påstående. Telia konstaterar att

Stiftet själva inte kan precisera vad det är för annan verksamhet de menar att Telia

idag bedriver som inte är densamma som vid den ursprungliga arrendeupplåtelsen.

När Stiftet sade upp arrendeavtalet ansökte Telia om ledningsrätt för samma

verksamhet. I första meningen av ansökan framgår att Telia

"[...] ansöker om att nyttjanderätten for basradiostation för
mobiltelefon ska omvandlas till rätt för TeliaSonera att, för
telekommunikationssystem för allmänt ändamål enligt
ledningsrättslagen, nyttja utrymme för en mast och en teknikbod samt
erforderliga el- och teleledningar på fastigheten Lekeryd l: l
Jönköpings kommun. Beträffande ledningsrättsområde, se bifogad
karta och situationsplan."

Stiftets argumentation angående andrahandsupplåtelsen är koncentrerad till om det

tidigare skett en olovlig andrahandsupplåtelse. Den frågan ligger dock utanför

prövningen i detta mål och är inte relevant för bestämmandet av ersättning för

upplåtet utrymme. Den ersättning som KLM har bestämt avseende den rätt till två

andrahandsupplåtelser är skälig.

Vad gäller frågan om belastning på området närmast utanför ledningsrättsområdet

finns inte anledning att avvika från NJA 2008 s. 510 I-JJI. Telia har visat att någon

skada som i vissa fall kan ersättas genom influensregeln i 4 kap. 2 § ExL inte

uppkommer genom ledningsrättsupplåtelsen. Nu gör Stiftet gällande att det i första

hand är fråga om en skada som ska beräknas på samma sätt som intrångsersätt-

ningen för själva ledningsrättsområdet. Telia har dock redan visat att Telia varken

har den befogenhet att vidta åtgärder utanför ledningsrättsområdet som Stiftet påstår

eller att skadorna har den omfattning Stiftet hävdar. Det är ledningens förekomst på

fastigheten som styr behovet av att avverka farliga kantträd, inte med vilken rätt

området för ledningen är upplåtet. För det fall mark- och miljödomstolen finner att

intrångsersättning ska utgå även för yta utanför det upplåtna området har KLM
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korrekt bestämt området och beslutat om ersättning som är i vedertagen nivå med

intrånget.

KLM har inte accepterat principen att utrymme utanför ledningsrättsområdet ska

ersättas. Oavsett eventuella oklarheter om ledningsrättsområdets storlek så har

KLM beslutat om skälig ersättning.

Samtliga Stiftets argument har prövats av mark- och miljödomstolen vid

Vänersborgs tingsrätt i mål F 4182-16 med samma parter där omständigheterna är

mycket snarlika.

Angående Stiftets yrkande om ersättning for kostnader — Stiftets överklagande den

19 januari 2017 är i det närmaste identiskt med de överklaganden som tidigare getts

in i två andra mål. Vad som anförs av Stiftet i yttrandet den 30 mars 2017 är till stor

del en upprepning av överklagandet. Av kostnadsräknmgen framgår inte hur lång

tid varje moment tagit men "komplettering av överklagande" är en post. Upp-

rättande av överklagande måste till största delen ha bestått i att ändra namn,

adresser och fastighetsbeteckning i den färdiga texten. Till följd av denna

omständlighet kan kostnaden inte vitsordas och det ifrågasätts om tidsåtgången är

skälig. Vidare kan det antas att en del av kostnaden är hänförlig till argumentation

om frågan om andrahandsupplåtelse som ligger utanför detta mål, vilket Stiftets

juridiska ombud kan antas vara medveten om, och därför inte ska bekostas av Telia.

Med dessa påpekanden överlämnar Telia till mark- och miljödomstolen att avgöra

om den yrkade ersättningen för kostnader kan anses skälig.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har, med stöd av 29 § ledningsrättslagen (1973:1144),

LL, jämförd med 16 kap 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988), avgjort målet utan

att hålla sammanträde.
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Utgångspunkter för prövningen

113-13 d §§ LL, finns bestämmelser om ersättning. I fråga om ersättning för

upplåtelse av mark eller annat utrymme för ledningsrätt ska 4 kap. expropriations-

lagen (1972:719), ExL, tillämpas.

Ersättningen ska bestämmas med utgångspunkt i marknadsvärdet. Enligt 4 kap. 2 §

första stycket ExL (den s.k. influensregeln) ska man vid ersättningens bestämmande

som utgångspunkt bortse från expropriationsföretagets inverkan på fastighetens

värde, dock endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till

den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden.

Regeln gäller såväl värdehöj ande inverkan (företagsnytta) som värdesänkande

inverkan (företagsskada). Med expropriationsföretag avses ändamålet med

expropriationen.

Fram till den l augusti 2010 gällde den s.k. presumtionsregeln i 4 kap. 3 § ExL.

Presumtionsregeln innebar i allt väsentligt att en fastighets värdeökning under tio år

före en ansökan om expropriation skulle medräknas i ersättningen enbart om

värdeökningen visade sig bero på något annat än förväntningen på en värdeökning

till följd av ändringar i den tillåtna markanvändningen. I förarbetena till upp-

hävandet av presumtionsregeln (prop. 2009/10:162, avsnitt 6.2, s. 57) anförde

regeringen att det "[idag] saknas anledning att tillämpa influensregeln på de

förväntningsvärden som kan ha uppkommit till följd av det konkreta expropriations-

företaget." Förväntningsvärden skulle istället beaktas genom tillämpning av

influensregeln. Regeringen framhöll samtidigt att influensregeln, förutom bort-

tagandet av det s.k. toleransavdraget, i övrigt skulle behållas oförändrad i sak (a.

prop. avsnitt 6.3).

Av rättsfallet NJA 2008 s. 510 I-III framgår att om verksamheten sedan tidigare

bedrivs med stöd av arrende (eller liknande), och det är fråga om verksamhet för

samma ändamål, ska expropriationsföretaget anses inkludera även den tidigare

verksamheten. Syftet med ersättningsreglerna i det fallet är att verksamhetsutövaren
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inte bör ersätta markägaren för värden som verksamhetsutövaren själv har tillfört

fastigheten.

År det fråga om samma ändamål för expropriationsföretaget som enligt

arrendeavtalet?

Mark- och miljödomstolen anser att skillnaderna mellan angivna arealer i arrende-

avtalet respektive ledningsbeslutet huvudsakligen beror på att arrendeavtalet inte

specificerade den markyta som staggatorna upptog. Denna yta disponerar Telia

enligt arrendeavtalet. De preciseringar som gjorts i ledningsbeslutet innebär därför

inte någon skillnad i verksamhetens ändamål.

Omständigheten att Telia medges rätt till två andrahandsupplåtelser innebär inte,

enligt domstolens mening, att ändamålet med verksamheten har förändrats.

Den nu beslutade ledningsrätten avser därför samma ändamål som det tidigare

arrendet. Värderingen ska därför ske med bortseende från att masten redan är

uppförd. Stiftet har godtagit den värdering som KLM har gjort avseende skogs-

marken, dvs. 120 000 kr per hektar.

Ersättning för "farliga kantträd"

Telia får även utanför upplåtet utrymme fälla träd och buskar om de är till hinder

för ledningen eller farliga för dess säkerhet. Enligt mark- och miljödomstolens

mening ligger det närmast till hands att betrakta även den befogenheten som ett

ersättningsgillt intrång. Stiftet och Telia har inte avtalat om att hålla frågan utanför

förrättningen och intrånget ska därför, enligt 13 a § LL ersättas med ett engångs-

belopp.

Telia har inte vitsordat något belopp eller Stiftets sätt att beräkna ersättningen.

Det bör enligt mark- och miljödomstolens bedömning inte beaktas att en

engångsersättning utgick vid arrendeavtalets ingående.
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Stiftet yrkar att marknadsvärdeminskningen är 50 % inom ett område som omfattar

ett hektar. Detta område omfattar all mark på restfastigheten där avståndet till något

stag är högst 30 meter. Med ett marknadsvärde om 120 000 kr per hektar och ett

tillägg på 25 % enligt 4 kap. l § andra stycket ExL innebär det en ersättning om 0,5

x 120 000 x 1,25 = 75 000 kr. Telia anför att den ersättning som KLM har beslutat

innefattar även skada på restfastigheten eftersom ersättningsberäkningen grundas på

en areal som är 178 m2 större än det område som har upplåtits med ledningsrätt.

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. Ersättning ska beräknas for det

intrång i skogsbruket som ledningsbeslutet medför utanför det med ledningsrätt

upplåtna utrymmet. Vid denna beräkning ska dock beaktas att ledningsrättshavaren

på sin bekostnad ska ombesörja att skog (gagnvirke) inom upplåtet utrymme

avverkas och läggs upp intill körväg på plats som Stiftet anvisar. Det ska också

beaktas att intrånget i perifera delar av ett så stort område som ett hektar är mycket

litet. Intrångsersättningen i denna del ska därför beräknas på en tämligen liten andel

av det totala marknadsvärdet. Domstolen finner skäligt att bestämma denna andel

till 10 %.

Uppgifter om virkesförråd, bonitet m.fl. faktorer som påverkar det totala marknads-

värdet saknas. KLM har härlett marknadsvärdet, 120 000 kr per hektar, från

taxeringsvärdet. Telia har motsatt sig ytterligare intrångsersättning, men inte

ifrågasatt KLM:s värdering av det totala marknadsvärdet.

Domstolen noterar att KLM har angett (se aktbilaga PR2, sid. 6) att Lekeryd l :ls

skogsmark är l 120 hektar och att den är taxerad till 9 078 000 kr, 2014 års

taxering. Enligt fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation - är dock

fastighetens totala areal endast 136 hektar. Enligt fastighetsinformation uppgår

skogsarealen till 112 hektar.

Med ett tillägg om 25 % på intrångsersättningen (4 kap. l § andra stycket ExL) blir

intrångsersättningen i denna del 15 000 kr (0,1 x l ha x 120 000 kr x 1,25).
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Ersättningen för ändrahandsupplåtelser och väg

Andrahandsupplåtelserna motsvarar i princip de ökade kostnader som kan uppstå i

förvaltningen av fastigheten (NJA 2007 s. 695). Tusen kronor per möjlig upplåtelse

är skäligt. Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ändra KLM:s beslut i den

delen.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Stiftets yrkande i den del det avser

ersättning för väg inte skiljer sig från vad KLM har beslutat.

Total ersättning

Den av mark- och miljödomstolen bedömda intrångsersättningen ska beräknas

enligt följande:

- 27 864 kr - intrång avseende ledningsrättsområdet (2 322 m2 x 12 kr)

12 000 kr - intrång avseende område utanför ledningsrättsområdet

(0,1 x l ha x 120 000 kr)

- 2 000 kr - ändrahandsupplåtelser (l 000 kr x 2 st)

- SOOOkr-utfartsväg

- 11 716 kr - 25 % schablonpåslag, 4 kap. l § ExL (27 864 + 12 000 + 2 000

+ 5000x25%).

Den av mark- och miljödomstolen beräknade totala intrångsersättningen uppgår

således till 58 580 kr (27 864 + 12 000 + 2 000 + 5 000 + 11 716).

f --,
'' Ränta

Enligt KLM:s beslut utgår ränta enligt 5 § räntelagen (avkastningsränta) på

ersättningen från och med tillträdesdagen och fram till en månad efter det att

ersättningsbeslutet vinner laga kraft, då ränta enligt 6 § räntelagen börjar löpa.

KLM har alltså beslutat om en kortare betalningsfrist än vad som anges i 30 § LL

(en månad istället för lagens tre månader). Telia har dock inte överklagat

betalningsfristen om en månad.



23

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F 367-17
Mark- och miljödomstolen

Stiftet har yrkat ränta enligt 5 § räntelagen och uppräkning enligt konsumentpris-

index från tillträdesdagen till dess betalning sker eller tills ränta enligt 6 § ränte-

lagen börjar löpa enligt KLM:s beslut.

14 kap. 4 § ExL anges att om höjning skett i det allmänna prisläget efter det att

fastigheten tillträddes ska ersättningen jämkas med hänsyn därtill. Denna jämkning

sker regelmässigt med utgångspunkt i konsumentprisindex. I detta fall ska

ersättningen räknas upp med konsumentprisindex från dagen för beslut om förtida

tillträde, d.v.s. den 23 november 2016, fram till dagen för dom.

Konsumentprisindex för november 2016 var 318,10 och det senast kända är från

augusti 2017 och är 323,18. Uppräkning av den totala intrångsersättningen ska

alltså ske till 59 516 kronor (323,18/318,10 x 58 580).

När det gäller ränta ska den exproprierande (Telia) enligt 6 kap. 16 § andra

meningen ExL, utge ränta på expropriationsersättningen enligt 5 § räntelagen från

dagen för förtida tillträde till dess betalning sker.

Ersättning för rättegångskostnader

Huvudregeln i denna typ av mål är att sakägare som avstår mark får ersättning, efter

vad som är skäligt, för sina rättegångskostnader oavsett utgången i målet (29 §

ledningsrättslagen och 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen).

Stiftet har yrkat ersättning för ombudskostnader om 22 400 kr, motsvarande 14

timmars arbete. Telia har medgett att utge ersättning men har ifrågasatt skäligheten

av att fullt ut ersätta Stiftets ombudskostnader med hänvisning till att Stiftet driver

två andra mål under liknande omständigheter, vid mark- och miljödomstol. Telia

har även hävdat att delar av argumentationen ligger utanför vad som kan prövas,

och påtalat att det inte framgår av kostnadsräkningen hur läng tid varje moment

tagit.



/* -
\

24

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F 367-17
Mark- och miljödomstolen

Enligt praxis (NJA 1997 s. 854) kan det i allmänhet inte krävas att en part, för att

erhålla ersättning för ombudskostnad, i detalj redogör för det arbete som utförts,

vare sig i fråga om nedlagd tid eller beträffande vidtagna åtgärder. Prövningen av

skäligheten av yrkade kostnader sker med hänsyn till målets beskaffenhet och

omfattning samt med hänsyn till den omsorg och skicklighet med vilket arbetet har

utförts.

Mark- och milj ödomstolen bedömer att det sannolikt har funnits vissa möjligheter

till samordningsvinster då ombudet företräder Stiftet i, såvitt har framkommit, tre

mål med liknande omständigheter. Förhållandena i varje mål är dock alltjämt

individuella varför samtliga handlingar måste gås igenom med samma noggrannhet

och omsorg. Det arbete som ombudet lagt ned är tillräckligt beskrivet för att det ska

kunna bedömas om den yrkade ersättningen är skälig. Mark- och miljödomstolen

bedömer att den yrkade ersättningen framstår som skälig. På beloppet utgår ränta

enligt 6 § räntelagen från dagen för domen (18 kap. 8 § andra stycket rättegångs-

balken).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (D V 427)

Överklagande senast den 24 oktober 2017.

Urban Lund Åke Pettersson

I domstolens avgörande har rådmannen Urban Lund, ordförande, och tekniska rådet
Åke Petterson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Carl-Axel
Persson.
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Sökande

LL Ledningsrättslagen (1973:1144)
Med ledning avses enligt 3 § LL även. anordningar som erfordras för dess ändamål.

Ansökan avser förrättning enligt LL för basstation.

Se ansökan, aktbilaga Al, överenskommelser om upplåtelse av
utrymme och ersättning enligt 14 § första siycket LL, aktbilaga ÖK1,
samt sammariträdesprotokoll, aktbilaga PRI.

Växjö stift.har muntligen framställt sitt ställningstagande i frågan
(utanför sammanträdet) och har skriftligen motsatt sig
lantmäterimyndighetens preliminära ställningstagande, se aktbilaga 7.

Bakgrunden till ansökan är att Växjö stift har sagt upp
anläggningsarrendet f or telekomm.unikationsanläggning för
villkorsändring. Det nya arrendekontraktet skulle ha gett TeliaSonera
Mobile Networks Aktiebolag (Telia) rätt till väg och utrymme till mast
till en avgift om 13 500 kr/år (vilket arrendenämnden bedömt som en
skälig avgift). Telia har medgett en avgift om 8 000 kr/år. Ingen
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överenskommelse har träffats och därför har Telia sökt ledningsrätt
för anläggningen.

Detta ärende är en av tre liknande ledningsrättsförrättningar. De
övriga två, H15499 och M15520 (Lantmäteriets ärendenummer), är
båda beslutade och överklagade. Telia vill inte att lantmäteri-
myndigheten inväntar beslut i de överklagade ärendena.

Ledningsbeslut Skäl:

Ledningen är sådan som avses i 2 § första stycket l LL.

Ledningen är befintlig.

6 § XL, lokaliseringen
Växjö stift har ej framfört några formella invändningar mot
anläggningen i sig. Om beslutad ersättningen blir för låg vill dock
stiftet ej ha anläggningen på sin fastighet.

För att uppfylla sitt syfte måste basstationer utplaceras i ett nät där
avståndet mellan dem beräknats för att ge en fullgod mobiltäckning i
området. Att flytta en mast skulle kunna få till följd att fler master
måste flyttas och dessutom finns det krav om avstånd till bebyggelse.

Att flytta den aktuella masten skulle innebära stora kostnader för
ledningshavaren. Då anläggningen är befintlig har skogsbruket
anpassats efter förutsättningarna. Att etablera en ny anläggning torde
innebära en större olägenhet för den nya fastigheten än att behålla en
befintlig anläggning.

Lämpligare alternativ för ledningsdragningen saknas. Fördelarna med
ledningsrättsupplåtelsen överväger nackdelarna med den (6 § LL).

7-14 §§ LL, övrig prövning
Ledningsrätten står inte i strid mot vad som av säkerheteskäl är
särskilt föreskrivet för att ledningen ska få dras fram (7 § LL).

Ledningsrätten berör ett område som inte omfattas av detaljplan. Den
försvårar inte områdets ändamålsenliga användning, föranleder inte
olämplig bebyggelse eller motverkar lämplig planläggning av
området (9 § LL).

Olägenhet av någon betydelse för allmänt intresse uppkommer inte
(10 § LL).

Att utrymme tas i anspråk medför inte synnerligt men för någon av
fastigheterna. Utrymme får därför tas i anspråk (12 § första stycket
LL).

Telia har träffat överenskommelse med ägarna till fastigheten Lekeryd
4:1 om att nyttja del av deras fastighet för infart till basstationen, se
aktbilaga ÖK1 (14 §LL).
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Ila §, andrahandsupplåtelse
Telia har yrkat på rätt till andrahandsupplåtelse enligt Ila § LL, se
aktbilaga Al. Telias representant har förtydligat yrkandet till att avse
två andrahandsupplåtelser eftersom det är det som finns idag.

Teleoperatörer är enligt lag skyldiga att samlokalisera sina
basstationer (Lag om elektronisk kommunikation, 2003:389). Ett beslut
om att tillåta andrahandsupplåtelse är en förutsättning för att
operatören ska kunna uppfylla detta krav. Lantmäterimyndigheten
medger ledningsrättshavaren rätt till en andrahandsupplåtelse i
enlighet med den preliminära bedömningen, se aktbilaga SK1. (I den
preliminära bedömningen angavs felaktigt enbart en andrahands-
upplåtelse, men ersättningsprincipen är dock den samma.)

Beslut:
Ledningsrätt ska upplåtas enligt förrättningskarta och beskrivning,
aktbilaga KA1 och BE1.

Beslut om förtida Skäl:
tillträde och förskott Yrkande finns om förtida tillträde, d.v.s. att tillträde ska få ske utan attpä GrsattnlDQ

ledningsbeslutet har vunnit laga kraft. Vidare finns yrkande om att
ledningsbeslutet även i övrigt ska få verkställas utan att det har vunnit
laga kraft.

Telias representant har vid sammanträde förtydligat vikten av att de
ges förtida tillträde. Arrendekontraktet är uppsagt från och med
2016-01-01. Enligt Telias representant innebär detta att senast
2016-12-31 måste basstationen avlägsnats och marken återställts. Telia
avser ej att flytta anläggningen och Växjö stift har aviserat om att de
kommer att överklaga förrättningen. Utan förtida tillträde kan Telia
tvingas att demontera basstationen, oavsett utgång i målet, om
förrättningen överklagas.

Då masten är befintlig och att stiftet primärt enbart motsätter sig
ersättningsnivån, och inte anläggningen i sig, medges förtida tillträde i
enlighet med myndighetens preliminära bedömning, se aktbilaga SK1.

Det är osannolikt att ledningsbeslutet kan komina att ändras i den del
som är av betydelse för tillträdet.

Vid förtida tillträde ska förskott er ersättning utgå om sakägare yrkar
på det och det är uppenbart att den ersättning som ska utges ej är
obetydlig.

Yrkande om att förskott ska betalas har inte framställts.

Upplåtelsen av utrymme är väsentligen utan betydelse för fordrings-
havare och rättsägare (13 a § LL; 30, § andra stycket LL jämförd med
5kapl6§FBL).

Beslut:
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Förtida tillträde får ske. Ledningsbeslutet får även i övrigt verkställas
utan att det har vunnit laga kraft.

Förskott på ersättning ska inte betalas.

Ersättningsbeslut Skäl:
Då det saknas överenskommelse om ersättning mellan Telia och Växjö
stift måste lantmäterimyndigheten besluta om ersättning (13-13d §§
LL).

Växjö stift har muntiigen framfört att de yrkar på ersättning grundat
på en evighetskapitalisering av arrendet på 13 500 kr/år samt tillägg
för eventuell andrahandsupplåtelse. Vidare anser de att ledningsrätts-
området ska fastställas som en cirkel med 50 meters radie med masten
i mitten eftersom skogsbruket försvåras i närheten av masten. Stiftet
yrkar även på ersättning för tillfartsväg.

Ersättning f or framtida arrendeavgifter
I rättsfallen NJA 2008 s. 510 (I-IH) fastställer Högsta Domstolen (HD)
att framtida arrendeavgifter ej ska ersättas vid ledningsrättsupplåtelse
för mobilmast. Vidare fastslår HD att när enbart en ringa del av
fastigheten berörs är det motiverat att göra en direktuppskattning av
den avstådda markens värde per kvadratmeter, bortsett från masten.

Stiftet har muntiigen framfört att hänsyn bör tas till att
expropriationslagstiftningen förändrades 2010 (då bl.a. ett ersättnings-
påslag på 25 % fastställdes). I propositionen 2009/10:162 diskuteras
vinstdelning vid mastupplåtelser vilket utmynnade i en statlig
utredning (SOU 2012:61). Eftersom regeringen valde att inte ändra
lagen är Lantmäteriets rekommendation att ersättning fortfarande
fastställs i enlighet med NJA 2008 s. 510 (I-El).

Ledningsrättsområdets storlek
Stiftet har yrkat på att ledningsrättsområdet fastställs som en cirkel
med 50 meters radie där masten utgör centrum. Vidare yrkar stiftet på
ersättning för försvårat skogsbruket i masten och dess stags närhet.
Ledningshavaren har medgett en bredd på 15 meter med stagen i
mitten men ingen ytterligare ersättning.

På plats är staggatorna cirka 10 meter breda, ianspråktaget området
omfattar definitivt ej en cirkelformad areal. Lantmäterimyndighetens
bedömning är att en bredd på 15 meter ger en skälig marginal för båda
parter. Ledningsrättsområdets storlek blir då 2 322 kvm. I lantmäteri-
myndighetens preliminära bedömning var det denna areal som skulle
ersättas, se aktbilaga SK1. Inför beslut har myndigheten dock gjort en
förändrad bedömning.

I arrendekontraktet från år 2000 anges enbart en upplåten areal på
cirka 200 kvm för mast, stagförankring och teknikbod. Därutöver gavs
rätt att disponera utrymme mellan stagförankringar och mast.
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Arrendatorn gavs även rätt att hålla området runt mast, teknikbodar
och staglinor fria från träd och buskar men ingen bredd eller annan
begränsning angavs. I Växjö stifts förslag på nytt avtal anges en
områdesstorlek på 2 500 kvm.

Då ledningsrätten även ger rätt för ledningshavaren att ta ner farliga
kantträd utökas området som ersätts till 2 500 kvm då detta även är
den areal stiftet räknat med inför det förnyade avtalet.

Övrig skada
Beträffande ersättning för fördyrad avverkning så kan masten och
dess stag innebära ett hinder vid avverkning eftersom skötare får köra
runt och ta extra hänsyn. Staggatorna kan dock även vara till nytta då
de förenklar virkestransporter längs ytterkanterna. Då masten är
befintlig oeh har varit upplåten med arrende från 2001 och fram till
2015, samt att ledningshavaren har betalat en engångsavgift på 12 000
kr vid nyanläggning, bedöms stiftet ha kompenserats för förtida
avverkning, storm- och torkskador samt farliga kantträd utöver den
utökade areal som ersätts enligt ovan.

Med andra ord så innebär ledningsrätten både för- och nackdelar för
skogsbruket i dess omedelbara närhet. Således kan inga ensidiga
slutsatser dras beträffande försvårad avverkning och övriga skador
anses vara ersatta. Därmed fastställer lantmäterimyndigheten ingen
ersättning för försvårat skogsbruk eller övriga skador.

Andrahandsupplåtelse
Ledningshavaren har yrkat på rätt till två andrahandsupplåtelser
vilket bif allés av lantmäterimyndigheten, se aktbilaga BE1. (I den
preliminära bedömningen angavs felaktigt enbart en andrahands-
upplåtelse, se aktbilaga SK1.) Denna rätt innebär en ytterst marginell
ökad belastning och ses främst som en rättighetsbelastning i
fastighetsregistret. Ersättning för denna rätt bestäms efter
Lantmäteriets rekommendationer till 2000 kr. Samma ersättning som
en markägare får om två fiberledningar hängs på befintlig luftiedning
eller att två nya ledningar förläggs inom vägområde.

Tillfartsvägen
Tillfartsväg från allmänt befaren väg och fram till mast går delvis över
Lekeryd 4:1, cirka 70 meter. Ägarna till 4:1 medger utfartsrätt utan
ersättning mot att ledningshavaren anlägger en vägbom för att hindra
obehörig trafik, se aktbilaga ÖK1.

Den fortsatta vägsträckan, på Lekeryd 1:1, är cirka 200 meter.
Vägsträckan används i första hand av stiftet för skogsbrukets behov,
ledningshavaren behöver enbart vägen för tillsyn och service någon
gång per år. Då vägen i första hand betjänar den egna fastigheten
fastställs ingen intrångsersättning för vägkroppen.
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Vägen är gammal och torde ha ett lågt tekniskt nuvärde. Slitaget från
ledningshavaren är försumbart i förhållande till stiftets nyttjande.
Lantmäterimyndigheten bedömer dock att ledningshavaren bör betala
en ersättning för att utfartsrätten fastslås. Ersättningsnivån föreslås till
5000 kr/ det vill säga cirka 25 kr/m, för vägsträckan.

Ersättningberäkning
Lekeryd l:ls skogsmark på 1120 ha är taxerad till 9 078 000 kr, 2014
års taxering.

En uppräkning på 50 % görs för att kompensera värdestegring samt
att taxeringsvärdet motsvarar 75 % av beräknat marknadsvärde.
Värdet blir då 12 kr/kvm, det vill säga 30 000 kr för upplåtet område.

Därtill adderas ersättning för rättighetsbelastning av andrahands-
upplåtelse å 2000 kr samt ersättning för utfartsväg å 5000 kr.

Ersättning enligt expropriationslagen kap 4 ger ett påslag på 25 %.

Summa ersättning (30000 + 2000 + 5000) x 1,25 = 46 250 kr

Upplåtelsen av ledningsrätt är väsentligen utan betydelse för
fordringshavare och rättsägare.

Beslut:
TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag ska betala 46 250 kr direkt
till Lekeryd 1 :ls ägare Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Ersättning ska erläggas inom en månader efter det att
ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ränta enligt 5 § räntelagen betalas från och med tillträdesdagen till
dess betalning sker eller dröjsmålsränta börjar löpa. Räntan beräknas
därvid efter en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda,
vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av två procenten-
heter (30 § LL).

Sker betalning föret efter sista betalningsdag, ska dessutom betalas ränta på ersätt-
ningen enligt 6 § räntelagen frän f örfallodagen tills betalning sker. Räntan beräknas
därvid efter en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid
gällande referensräntan med tillägg av åtta procentenheter.

Sker inte betalning inom ett år från ersättningsbeslutets kga kraftvinnande kan
ledningsbeslutet förfalla.

Beslut om fördel- Teliasonera Mobile Networks Aktiebolag, hela kostnaden,
ning av förrätt-
ningskostnader Fakturan skickas till Teliasonera Mobile Networks Aktiebolag,

c/o Financial services AP, Mårbackagatan 11,123 86 Farsta.

(Faktref. "Ledningsrätt för Lekeryd LED Ml; Kent Åhman.")
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Aktmottagare Teliasonera Mobile Networks Aktiebolag.

Avslutningsbeslut Förrättningen avslutas.

Överklagande

Överklagande av
beslut om förskott

Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärder kan
överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
55189 Jönköping

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från
avslutningsdagen, d.v.s. senast den 21 december 2016. Kommer skrivelsen in för sent
kan överklagandet inte behandlas.

Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni överklagar. Anteckna
förrättningens ärendenummer F156187 och redogör för vad Ni anser ska ändras och
varför.

Den som anser att förskottet på den slutliga ersättningen är felaktigt, kan överklaga
beslutet om detta särskilt. Överklagning sker genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom tre veckor från
avslutningsdagen, d.v.s. senast den 14 december 2016. Kommer skrivelsen in för sent
kan överklagandet inte behandlas. I övrigt gäller förfarandet enligt ovan.

Ange att Ni överklagar och varför Ni anser att förskottet är felaktigt. Anteckna
förrättningens ärendenummer F156187.
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Överklagande Den som är missnöjd med beslutet om förtida tillträde, kan överklaga detta särskilt
rörande förtida Överklagning sker genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
55189 Jönköping

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från
den dag då beslutet meddelades, d.v.s. senast den 21 december 2016. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att Ni överklagar och varför Ni anser att beslutet om förtida tillträde är
felaktigt Anteckna förrättningens ärendenummer F156187.

Överenskommelse r_)en ledningsrätt som beskrivs i aktbilaga BE1 grundas delvis på avtal
de vfd sida"n av Isd- som nar frä^fats mellan ledningsägaren och vissa fastighetsägare,
ningsrätten Lantmäterimyndigheten har bedömt att vissa delar av de träffade

avtalen inte kan inrymmas i ledningsrätten. Dessa delar gäller i
framtiden endast som fristående avtalsförpliktelser. De återges i slutet
av aktbilaga BE1.

Protokollet upprättat den 23 november 2016.
Vid protokollet

Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Jacob Thörriblad


